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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A proposta de ofertar curso de Graduação, Bacharelado em Enfermagem decorre da 

busca de uma consolidação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, como 

uma Instituição formadora de profissionais competentes em áreas que se mostrem 

comprovadamente estratégicas para o desenvolvimento do Estado da Bahia, especificamente, 

da Região Extremo Sul do Estado. 

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem – PPC foi elaborado pelos 

seus idealizadores, buscando atender aos fundamentos legais e ao princípio 

inter/transdisciplinar e a transversalidade de educação superior, alicerçado ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. E, tem como fundamento as concepções do Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI – documentos institucionais norteadores das ações 

educacionais, de ensino e de responsabilidade da FACISA e CESESB. 

Desta forma, pretende expor de forma prática e concisa as principais informações 

sobre o Curso de Enfermagem, ofertado pela FACISA, na cidade de Itamaraju, BA. A partir 

dessa expectativa, este Projeto Pedagógico do Curso – PPC, de Graduação, Bacharelado, em 

Enfermagem apresenta as características do referido curso, traçando o seu perfil por meio da 

descrição densa da dimensão didático-pedagógica, corpo docente e discente e a dimensão 

estrutura física, dentre outros aspectos do Curso, em questão. 

É uma construção coletiva sob a responsabilidade dos segmentos docentes, membros 

integrantes do NDE, com a participação e colaboração do corpo docente do curso, 

coordenadores de outros cursos na FACISA e também a opinião de discentes representantes 

das turmas/semestres do curso. 

O presente PPC, além disso, tem sua forma de organização curricular que contempla 

os conteúdos distribuídos em disciplinas, construindo um currículo integrado, baseando-se no 

princípio inter/transdisciplinar, interculturalidade e transversalidade para o Curso de 

Enfermagem da FACISA. Além disso, exibe estrutura que atende às Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Enfermagem - DCN, relacionando o Pedagógico, Currículo e o Corpo docente 

da Enfermagem, contextualizado à realidade local e regional onde está inserido. 

Assim, a proposta de reestruturação curricular, ora apresentada pelo Núcleo Docente 

Estruturante - NDE e Colegiado do Curso de Graduação, Bacharelado, em Enfermagem, é 

fruto de estudos de legislações Federais, Estaduais, Municipais, da Educação Nacional e da 

Área de Saúde, especificamente, do curso de Graduação, Bacharelado, em Enfermagem, por 
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meio de debates, reflexões críticas, observância ao desenvolvimento do curso, resultados de 

avaliações internas e externas, construções e reconstruções iniciadas em 2009.1, momento em 

que foi homologada a Resolução Nº 4, de 6 de abril de 2009.  

No período de 2009.1 a 2009.2 o colegiado do Curso reuniu-se para analisar as 

legislações e elaborar o novo currículo do curso, continuou ocupando-se dessa tarefa em 

2010, com avanços e retrocessos em cada versão elaborada, analisada e discutida com seus 

pares e com o Colegiado do Curso, envolvendo a participação de docentes, discentes e 

funcionários técnico-administrativos que desenvolvem trabalhos no âmbito do Curso de 

Enfermagem na FACISA. 

Entre 2009.1 e 2009.2 uma nova proposta tramitou nas instâncias competentes da 

FACISA – Colegiado de Curso e Direção Acadêmica, e foi encaminhada, nesse mesmo 

período 2009.2, ao Conselho Superior Acadêmico, em agosto de 2009.  

No entanto, após avaliação por Comissão do Conselho Superior da FACISA - 

CONSU, o processo retornou à Coordenação do Curso que, por conseguinte, encaminhou ao 

NDE do Curso para reformulações e, de acordo com o parecer dos avaliadores do texto, era 

necessário reorganizar as cargas horárias de disciplinas e nomenclaturas de algumas delas, 

pois, considerado algumas exigências como inclusão da disciplina Comunicação Oral e 

Escrita, no 1º semestre do Curso e Metodologia da Pesquisa no 2º semestre, dentre outras 

modificações e/ou inclusão.  

Em 2010.1, foram definidas as Linhas de Formação do Curso e tendo modificado 

alguns aspectos pontuais do currículo, seja para atender às demandas do próprio curso, seja 

para adequar-se às exigências locais e regionais da área de saúde, especificamente, da 

Enfermagem e exigências do Ministério da Educação (MEC), principalmente, das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, constantes na Resolução n. 03 de 07 de novembro de 2001, do MEC 

(BRASIL, 2001) e Resolução Nº 4 de 6 de abril de 2009.  

Em fevereiro de 2010.2, o projeto foi encaminhado para o Colegiado do Curso de 

Enfermagem pela Direção da Acadêmica da FACISA e, a partir deste momento, com a 

implantação do NDE, conforme Resolução Nº 01, de 17 de junho de 2010, retomou-se as 

discussões e reflexões sobre o PPC. A retomada das discussões e reestruturação do PPC pelo 

NDE, sob a Coordenação do Curso e pelo Colegiado junto aos discentes que foram 

convidados a participarem da discussão e transformação curricular, e estimulados a 

assumirem o compromisso com a mudança do currículo e com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI da FACISA, que também tramitava pelas instâncias competentes da 

instituição de ensino, responsáveis por essa documentação institucional. 
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A partir da composição do NDE, Comissão responsável pelo acompanhamento dos 

processos acadêmicos e mudanças do Currículo e Proposta do novo PPC, a proposta foi 

revisada sobre a sua organização/estrutura curricular, concepção didático-pedagógica, 

metodologia, princípio norteador da proposta pedagógica, a inter/transdisciplinaridade e 

transversalidade e, nesse processo de discussão e reflexões críticas, houve incorporação de 

mudanças desejadas pelo Corpo Docente – Colegiado do Curso, além da inclusão de 

modificações há muito tempo demandadas pelo Corpo Discente, como por exemplo, a carga 

horária da unidade de ensino: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I e TCC II.  

E, visando ampliar as reflexões e discussões sobre educação, currículo, formação em 

saúde e ensino de enfermagem, para essa elaboração, as instâncias institucionais foram 

convocadas pela Coordenação do Curso em consonância com a Direção Acadêmica que 

passou ao órgão competente no âmbito do curso para a realização dessas ações no curso e, a 

partir daí, ocorreram diversas atividades, dentre as quais, palestras, seminários com 

desenvolvimento de oficinas durante o período de 2009.2 a 2010.2.  

Dessa forma, foram realizadas reuniões com corpo docente nos meses de setembro e 

outubro de 2009; fevereiro, março e abril de 2010, incluída na programação de recepção aos 

calouros do curso, ingressantes em 2010.1. E, em abril de 2010, com os alunos da instituição 

que ainda tinha dúvidas sobre as adequações curriculares, devido às mudanças/transições (ou 

não) de currículo anterior e novo currículo do Curso. Essas iniciativas foram promovidas em 

conjunto pelo Colegiado do Curso de Enfermagem, Diretoria Acadêmica da FACISA, com 

apoio da Direção Geral e Mantenedores da FACISA. 

Nesse contexto, a FACISA busca cumprir a sua missão de produzir e disseminar o 

conhecimento nos diversos campos do saber, contribuindo para o exercício pleno da cidadania 

mediante formação humanista, crítica e reflexiva, preparando profissionais competentes e 

atualizados para o mundo do trabalho e para a melhoria das condições de vida da sociedade, 

tendo como princípios a conduta ética, humanismo, oferta de ensino de graduação com 

qualidade, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, pluralismo teórico-

metodológico, universalidade do conhecimento, excelência, interdisciplinaridade do 

conhecimento. 

Além das análises, reflexões e sugestões, as mudanças curriculares contaram com as 

experiências transmitidas por profissionais especializados da área de educação e dos 

resultados obtidos nas discussões pelos segmentos da FACISA envolvidos, por isso, essa 

versão final, leva em consideração algumas questões apontadas no Relatório da Avaliação 

Externa do MEC/INEP, realizada em 2010 com conceito 1,8451 e Avaliação Interna, com 



9 

 

permanente colaboração do Pesquisador Institucional – PI e Comissão Própria de Avaliação – 

CPA da FACISA.  

Nesse processo de construção deste PPC, após a revisão e readequação, o texto e seus 

elementos constitutivos foram discutidos com os segmentos envolvidos e concluída as 

tomadas de decisão e revisões, foi aprovado em reuniões do NDE com Colegiado do Curso de 

Graduação, Bacharelado, em Enfermagem, da FACISA, realizadas em 2010. Pode-se afirmar 

que a comunidade FACISA está preparada para assumir novos avanços, se necessário, 

objetivando a melhoria da qualidade do curso de graduação, bacharelado, em Enfermagem, 

ofertado pela FACISA.  

Vale salientar que em decorrência dos ajustes realizados no currículo, entre os anos de 

2009 e 2011, o curso de Enfermagem está sendo desenvolvido com 2 (duas) Matrizes 

Curriculares, uma da autorização do curso até o seu reconhecimento em 17 de Março de 2009, 

com ajustes apenas para atender a recomendações dos resultados da avaliação do período e a 

atual de 2011.1 que foi atualizada para atender a Resolução nº 4 de 6 de abril de 2009. Para a 

transição da matriz anterior a essa matriz atual, foram realizadas as matrizes de transição, 

chamadas para a sua identificação, como matrizes de adequações entre matriz anterior e 

matriz atual. 

Portanto, no âmbito e desenvolvimento do curso de Enfermagem atendemos as 

legislações, observando a integralização curricular conforme reflexões acerca do ensino de 

enfermagem à luz das Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação de Enfermagem e sua 

relação com as políticas de saúde e o mercado de trabalho atual, porém, com preocupação e o 

desafio na formação que precisa transpor o foco desses interesses e inserir efetivamente o 

futuro enfermeiro no Sistema de Saúde, um indivíduo-sujeito comprometido com as 

transformações exigidas pelo exercício da cidadania, ciência e arte do cuida. 

Assim, compreende-se que o significado da educação enquanto processo social 

extrapola a educação formal, pois necessita de sistematização para instrumentalizar 

indivíduos capazes de gerar e realizar mudanças socioculturais e políticas desejadas.  

Nesse contexto, o ensino de enfermagem está inserido no atual momento educacional 

brasileiro em que as oportunidades para a construção do conhecimento devem somar-se à 

consciência crítica e reflexiva do aluno, considerando todos os aspectos de ensino, tanto 

formal como o aprendizado adquirido e construído no contexto do indivíduo e da Região, 

observando também os paradigmas nacionais e internacionais, por meio do ensino, buscando 

também desenvolver os caminhos da pesquisa e extensão, tendo como objetivo a 

aprendizagem do aluno e o seu desempenho acadêmico. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

2.1 Perfil Institucional da FACISA 

 

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB, 

Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, tem sede e foro na 

cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo Antônio do 

Monte, CEP 45.836-000.  

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB, 

entidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.611.487/0001 - 74, 

constituída pelo contrato particular de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada, 

conforme o Protocolo nº 6.192, lavrado em 30/06/98, Livro A-1, fls. 273, e registrado no 

Livro A-1, nº 160, fls. 163/164 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 

do município de Itamaraju/BA. As alterações contratuais realizadas em 11 de maio de 1999 e 

em 25 de julho de 2001 foram protocoladas sob nº 6.649, fls. 298 e 7.328, fls. 33, ambas do 

Livro A-2 e averbações no Livro A-1, sob nº 160, fls.163 v, respectivamente, em 24 de 

novembro de 1999 e em 25 de outubro de 2001, no mesmo cartório supracitado.  

A Mantida (IES), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA tem sede e foro 

na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo Antônio 

do Monte, CEP 45.836-000. A IES foi credenciada pelo Ministério da Educação, através da 

Portaria Ministerial nº 1.673, de 19 de outubro de 2000, tendo em vista o Parecer nº 853/2000, 

expedido pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, em 

conformidade com os Processos nº 23000.006484/98-00 e 23000.007728/98-08.  

Foi concebida com a finalidade de suprir a carência do mercado regional, oferecendo 

ensino e serviços educacionais pautados na qualidade, procurando firmar-se como uma 

Instituição de excelência, oferecendo serviços e soluções para atender a uma sociedade em 

transformação. 

O projeto institucional da FACISA tem sido ancorado em três princípios básicos: a 

inserção social cidadã, de forma ativa e participativa; o respeito à diferença e a ênfase na 

experimentação. A adesão a esses princípios gerou um leque diversificado de estratégias de 

apoio, de consolidação e de fomento de iniciativas nas diferentes áreas da administração com 

vistas à consecução de alguns objetivos principais: de um lado consolidar os patamares de 

qualidade duramente conquistados ao longo da história da Instituição; de outro, fomentar 

mudanças capazes de contribuir para que a FACISA continue a responder aos desafios do 
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tempo presente, incentivando a integração com o ensino, a pesquisa e a extensão, valorizando 

programas que estimulem o desenvolvimento regional e local promovam relevante impacto 

social. 

 

 

2.1.1 Missão 

 

A missão se constitui numa declaração de propósitos, de caráter amplo e permanente, 

que confere individualidade e distingue a razão de ser da FACISA, construída e 

compartilhada pelos seus diversos segmentos, e representa a principal referência tanto na 

construção do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, quanto para toda e qualquer ação 

que venha a ser desenvolvida pela IES. A Missão da FACISA é “Promover o 

desenvolvimento da região em que se situa e do País, através do aprimoramento de 

cultura, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão”. 

 

 

2.1.2 Visão 

 

A FACISA tem como visão tornar-se um centro de referência entre as instituições de 

Ensino Superior no Estado da Bahia, reconhecido na sociedade itamarajuense e brasileira pelo 

referencial na formação dos profissionais, buscando tornar-se um Centro de Excelência em 

Educação Superior, nos próximos 10 anos. Assim, reconhecida como uma instituição de 

Ensino Superior de excelência, no desenvolvimento do ensino, no incentivo e prática da 

pesquisa e extensão e na gestão de projetos sociais, com responsabilidade social. 

 

 

2.1.3 Finalidades 

 

Desenvolver de forma articulada, integrada e planejada, a educação superior, com 

objetivo de educar, produzir e socializar o conhecimento, valorizando a integração ensino, 

pesquisa e extensão voltadas para questões nacionais, regionais e local, com responsabilidade 

social, através da promoção e estímulo à formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e 

tecnológico de recursos humanos em consonância com os anseios, as necessidades e as 

diversidades da sociedade em geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 
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Ciências Humanas e Saúde. Além disso, incentivar o intercâmbio com instituições de ensino, 

de pesquisa e de cultura, no país e no exterior. 

 

 

2.1.4 Inserção regional da IES 

 

A caracterização da área de abrangência da FACISA teve como objetivo precípuo 

elencar informações relevantes dos municípios, microrregiões e macrorregião em que esta 

Instituição atua ou pretende atuar contribuindo com a formação e aperfeiçoamento 

profissional em diversas áreas do conhecimento, com o uso de tecnologias que possibilitem o 

desenvolvimento sustentável da economia local, o que consequentemente possibilitará o 

acesso qualiquantitativo da população a bens e serviços essenciais com impacto positivo na 

qualidade de vida.  

A Mesorregião Sul da Bahia é constituída pelas Microrregiões Homogêneas, conforme  

denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, composta pelos 

municípios de Ilhéus, Itabuna, Valença e Porto Seguro situados, respectivamente, ao Sul da 

Bahia de Todos os Santos e no Extremo Sul do Estado, a qual faz parte o município de 

Itamaraju. Esse espaço geográfico corresponde à Região Geoeducacional da FACISA.  

No Extremo Sul da Bahia, anteriormente, havia as Microrregiões Homogêneas 

Interioranas e Litorâneas do Extremo Sul. Hoje, a Microrregião de Porto Seguro 

corresponde à junção dessas duas. Na denominação atual prevaleceu o nome da cidade mais 

conhecida nacionalmente por caracterizar essas unidades geográficas, não sendo 

necessariamente a principal, como foi o caso de Porto Seguro, que em expressão econômica 

está aquém das cidades de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas, pertencentes a essa 

mesma Microrregião.  

Um lugar de clima agradável, que possui uma das poucas áreas da Mata Atlântica 

preservada. Vizinha ao Parque Nacional de Monte Pascoal, às margens da BR 101 e banhada 

pelo elo Rio Jucuruçu, a cidade de Itamaraju conta com uma população de cerca de 67.860 

habitantes, boa infra-estrutura urbana, diversas opções de acomodação e todas as condições para 

estadia com conforto. 
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FIGURA 1. Mapa Geográfico da Região de Itamaraju/BA. 

 

 

        Fonte: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 

11, 2010. 

 

 

Sua economia é bastante diversificada, no seu entorno concentra-se o maior rebanho 

de gado bovino do Estado da Bahia, além de apresentar uma agricultura bastante dinâmica. 

Seu desenvolvimento foi incrementado com a criação da FACISA, hoje comprovadamente 

uma das melhores opções de formação em nível superior do Extremo Sul da Bahia. Ideal 

para quem procura tranquilidade, qualidade e excelência de ensino e de vida.  

O desenvolvimento econômico da Região do Extremo Sul da Bahia está centrado nos pólos 

de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas voltados para as atividades comerciais através 

da prestação de serviços; agropecuária, cultivo do café, do cacau, da fruticultura, mandioca e 

a bovinocultura de corte. 

No que pese o declínio de determinadas atividades, desponta no cenário local 

alternativas de sustentabilidade que darão um novo impulso à economia regional como: 

turismo, agroindústria, indústrias de confecções e calçadistas, diversificação agrícola, 
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pecuária leiteira entre outras. Vale ressaltar ainda, que na região está situada em franca 

expansão, duas grandes indústrias de celulose, respectivamente: SUZANO e VERACEL, 

com implantação de extensas áreas de florestas renováveis de eucaliptos. 

Os serviços de saúde, consultoria, assessoria contábil e empresarial, 

telecomunicações, informática e engenharia têm se ampliado em quantidade e 

qualidade, e no âmbito educacional, Itamaraju tem se destacado com a ampliação de 

vagas no ensino médio e fundamental.  

A FACISA, na sua proposição de abertura de novos cursos, considera que 

somente uma parcela economicamente privilegiada da população pode custear o ônus de 

uma educação superior fora da localidade de origem. Assim sendo, a Instituição vem 

propor cursos de formação profissional para atender aqueles que estão alijados do 

processo de conhecimento formal e pela questão econômica.  

Assim, a Instituição busca atender a expectativa da comunidade local e 

regional, oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação, bem como a pesquisa e a 

extensão. A proposta de criação do Curso de Bacharelado em Enfermagem, pretende 

formar um profissional com sólida formação básica e uma formação profissional 

fundamentada na competência teórico-prática, dentro de um processo contínuo, 

autônomo e permanente.  

Através dos vários programas de responsabilidade social, a IES tem buscado discutir 

e implementar soluções para o Município de Itamaraju, nos vários âmbitos de sua 

atuação, através de constante ampliação de parcerias, para a consecução das melhorias que 

a sociedade almeja. Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas 

exigências ao mercado de trabalho, assumindo contornos de exclusão social. Ao analisar 

a quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, 

verifica-se quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para 

outros centros na busca de oportunidades de qualificação.  

 Sendo assim, a abertura de novos cursos minimizaria a carência da região de 

abrangência da FACISA, oportunizando aos jovens ao ensino superior e consequentemente a 

melhoria da qualidade de vida.  

           Quanto aos Aspectos das Finanças Públicas, no sentido de sua distribuição, ela 

é desigual entre os municípios do extremo sul baiano, quer seja com o FPM (Fundo 

de Participação dos Municípios) como o ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços), que são as principais fontes de receitas (que representam 
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respectivamente 60% e 27,9% do total das receitas). Conforme dados da Secretaria 

Estadual da Fazenda da Bahia de 2005, as maiores arrecadações provenientes de receitas 

correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e taxas) foram dos seguintes municípios: Ilhéus com 

mais de 100 milhões de reais; Itabuna com mais de 97 milhões de reais; Mucuri com mais 

37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de 26 milhões de reais; Itamaraju com mais de 

18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 8,4 milhões de reais e Alcobaça com mais 

7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão os municípios de Firmino Alves e Santa 

Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

           O quadro sócio-econômico acima caracterizado apresenta-se como um grande desafio 

no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de 

Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a 

criação de novos cursos, principalmente com a consolidação de curso já existente no campo 

da Enfermagem.  

Com um programa inovador de inclusão social, a FACISA tem oferecido bolsas 

de estudo aos portadores de necessidades especiais como estímulo à formação 

acadêmica. Além disso, é conveniada a vários programas governamentais de concessão 

de bolsa de estudo como ProUni,  bem como ao Programa de Financiamento Estudantil - 

FIES, dentre outros.  

É notória a importância da FACISA em Itamaraju, por ser a única IES em 

funcionamento e mais estruturada da região, havendo uma forte interação da comunidade 

com os cursos existentes (Administração, Direito, Enfermagem e Serviço Social), 

recebendo diariamente número significativo de estudantes dos municípios da região, 

além de oferecer condição físico-financeira para a instalação de novos cursos de 

graduação e pós-graduação (lato-sensu).  

Seu principal objetivo é a formação acadêmica eficiente, através de 

disciplinas teórico-práticas, no desenvolvimento de pesquisas e projetos de 

extensão, buscando a participação da sociedade civil local e regional.  
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2.1.4.1. Aspectos Econômicos  

 

A economia da Microrregião de Porto Seguro está centrada na agropecuária 

destacando os seguintes produtos e rebanhos: destaca-se o abacaxi, cerca de 20,54% da 

produção, batata doce com 16,22%, cana de açúcar com 7,16%, mandioca com 11,88%, 

banana com 37,99% e mamão com 66,07%, que representam peso significativo no total da 

produção da Mesorregião Sul da Bahia, com exceção da cultura do cacau na Microrregião 

Ilhéus-Itabuna, onde concentra-se a maior produção do Estado da Bahia;  no rebanho 

destaca-se o bovino que detém cerca de 73% da criação de búfalos, com 57,20% 

localizado no município de Itamaraju, que possui também significativo número de eqüinos, e 

sem grandes expressões, os suínos e asininos; apresenta a maior produção de leite com 

82,33%.  

De acordo com as informações dos estabelecimentos industriais registrados na 

Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, por ramos, segundo microrregiões e 

seus principais municípios produtores, com exceção de algumas indústrias, a maioria 

dos estabelecimentos é de pequeno porte. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se o 

ramo da madeira, seguido da construção e, em terceiro o de produtos alimentares.  

Vale destacar que os municípios com maior número de estabelecimentos são 

Itabuna e Ilhéus (Microrregião Itabuna-Ilhéus); Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro 

e Itamaraju (Microrregião de Porto Seguro) e Valença (Microrregião de Valença). No 

município de Porto Seguro e Teixeira de Freitas destaca-se o significativo número de 

estabelecimentos de minerais não metálicos, de estabelecimentos no ramo da metalurgia e 

mobiliário.  

Quanto ao turismo, Porto Seguro é o principal pólo turístico da Mesorregião Sul 

Baiano com 487 hotéis, seguido de Ilhéus com 116 hotéis. Destacam-se os municípios 

de Cairu e Valença na Microrregião de Valença; Prado, Santa Cruz de Cabrália, 

Alcobaça e Teixeira de Freitas na Microrregião de Porto Seguro; Una, Canavieiras e 

Itabuna na Microrregião Itabuna-Ilhéus.  
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2.1.4.2 Aspectos Físicos e Demográficos  

 

A Mesorregião Sul Baiana ocupa área de aproximadamente 53.931 km2, com 

1.857.585 habitantes, composta por 70 municípios agrupados em três Microrregiões sendo 

42 municípios na Microrregião Itabuna-Ilhéus, com área de aproximadamente 20.508 km2 e 

densidade demográfica de 55,11 hab/km
2
; 19 na Microrregião de Porto Seguro, com área de 

aproximadamente 27.666 km2 e densidade demográfica de 24,51 hab/km2 (Tabela 3); e 10 

na Microrregião de Valença com área de 5.609 km2 e densidade demográfica de 40,54 

hab/km².  

Como em todo o Estado, a população residente e a taxa de crescimento nas três 

Microrregiões têm sofrido declínio constante em decorrência dos processos migratórios 

relacionados à situação econômica, financeira e a busca do ensino superior nos grandes 

centros urbanos. Como aspiração natural dos jovens numa sociedade globalizada cuja 

demanda se caracteriza pela pluralidade de serviços altamente qualificados.  

O quadro demonstrativo a seguir apresenta os municípios da Microrregião do 

Extremo Sul com suas respectivas áreas e densidades demográficas. Nela também estão os 

municípios que fazem parte da área de abrangência da FACISA e que buscam pelos seus 

serviços. Além destes, podemos inferir que pela proximidade e prioridade dada a 

determinados cursos, muitos municípios do Estado de Minas Gerais utilizam seus serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Quadro1. Distribuição dos municípios, população residente, área e densidade demográfica 

dos Municípios da Microrregião de Porto Seguro. Itamaraju/BA, 2013. 

 

 

MUNICÍPIOS 

 

POPULAÇÃO 

 

ÁREA 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

Alcobaça 20.242 1.506 13.17 

Caravelas 22.184 2.361 8,95 

Eunápolis 99.354 1.197 78.51 

Guaratinga 22.906 2.324 9.73 

Ibirapuã 7.853 786 9.58 

Itabela 26.821 853 30.27 

Itagimirim 7.125 817 8.62 

Itamaraju 67.868 2.370 27.56 

Itanhém 21.108 1.445 14.28 

Jucuruçu 10.533 1.438 7.37 

Lajedão 3.654 614 5.64 

Medeiros Neto 22.714 1.246 17.54 

Mucuri 35.106 1.775 18.67 

Nova Viçosa 36.792 1.326 26.11 

Porto Seguro 122.344 2.409 47.51 

Prado 26.590 1.665 15.27 

Santa Cruz da 

Cabrália 
26.237 1.551 16.18 

Teixeira de Freitas 125.678 1.154 102.86 

Vereda 7.398 829 8.65 

TOTAL 678.115 27.666 23.21 

       Fonte: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 11, 2010. 

 

 

Na Microrregião de Porto Seguro os municípios são relativamente grandes, 

destacando-se Guaratinga, Caravelas, Prado e Porto Seguro, todos com mais de 2.000 km
2
.  

O Estado da Bahia apresentou uma densidade demográfica nos anos 70 de 13, 4; em 1980 

de 16, 9; em 1991 de 21,0; em 1996 de 22,35 hab/ km
2
, em 2000 de 23,16 hab/km

2
 e em 
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2010 de 24,93 hab/Km
2
. Esses dados quando comparados com o conjunto do Estado 

mostram que a densidade demográfica da Mesorregião Sul ainda é relativamente alta.  

 

 

2.1.4.3. Aspectos de Infra-Estrutura  

 

No que se refere ao número total de domicílios, com abastecimento de água, 

instalação sanitária e coleta de lixo, a média é de 35,16% na Microrregião de Ilhéus-

Itabuna; 31,77% na Microrregião de Porto Seguro e de 26,83% na Microrregião de 

Valença; perfazendo um percentual de 33,42% na Mesorregião Sul Baiano. A média de 

municípios com instalação sanitária é de 57,23% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 

69,36% na Microrregião de Porto Seguro é de 36,95% na Microrregião de Valença; 

perfazendo um percentual de 58,02% na Mesorregião Sul Baiano.  

Em relação aos domicílios com coleta de lixo, a média é de 38,49% na Microrregião 

de Ilhéus-Itabuna; de 44,88% na Microrregião de Porto Seguro e de 23,27% na 

Microrregião de Valença; perfazendo um percentual de 38,38% na Mesorregião Sul 

Baiano.  

Individualmente podemos observar que a Microrregião de Ilhéus-Itabuna apresenta 

melhores indicadores, seguida da Microrregião de Porto Seguro que apresenta melhor 

indicador na coleta de lixo. Na Mesorregião Sul Baiano, o principal uso de energia 

elétrica é o residencial com 38,6%; seguido de 20,14% de uso comercial; 14,94% de 

uso industrial; 7,83% rural e outros usos com 18,48%. Essa estrutura de uso é seguida 

pelas Microrregiões de Porto Seguro e Valença, com exceção para a Microrregião de 

Ilhéus-Itabuna onde há um equilíbrio do uso comercial e industrial, cerca de 20% e 

17,75% respectivamente. Esse diferencial deve-se ao fato do uso industrial em Ilhéus 

ser relativamente alto.  

 

 

2.1.4.4. Aspectos da Saúde  

 

O sistema de saúde do município de Itamaraju é formado por um conjunto de 

instituições públicas municipais, composto por 13 Postos de Saúde, 01 Centro de Saúde, 01 

Policlínica, 02 consultórios odontológicos públicos, 02 maternidades conveniadas com o 
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SUS, 01 Hospital Regional com 30 leitos, 01 filantrópico com 73 leitos, 01 privado 

conveniado com o SUS e 20 leitos, perfazendo um total de 123 leitos.  

Quanto ao total de leitos hospitalares, médicos e odontólogos por habitante, existe 

uma grande concentração de leitos e profissionais ligados à saúde nos municípios de 

Itabuna e Ilhéus. Nessa Microrregião os municípios apresentam uma concentração de leito 

por habitante relativamente alta. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se a proporção 

de leitos por 1000 habitantes, em Alcobaça de 7,11 e em Mucuri de 3,86. Já a proporção 

de médicos, tende a ser menor do que 0,5 em todos os municípios, o mesmo ocorrendo 

com a proporção de odontólogos por 5000 habitantes e de enfermeiros por 10.000, 

chegando a ser menor que 0,3 na grande maioria dos municípios, em alguns estes 

profissionais nem existem. 

 

Quadro 2. Oferta de Leitos por Especialidades pelas Unidades Prestadoras de Serviços 

(UPS) de Itamaraju/BA, 2013. 

 

ESPECIALIDADES Santa Rita São Vicente Hospital 

Regional 

Total 

Clínica Médica 26 06 14 46 

Clínica Cirúrgica 12 06 04 22 

Clínica Obstétrica 12 08 06 26 

Clínica Pediátrica 23 00 06 29 

Total 73 20 30 123 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju - Relatório de Gestão, 2009.  

 

 

           Os hospitais prestam serviços de urgência/emergência e ambulatoriais durante 

24 horas, oferecendo consultas nas quatro especialidades básicas (pediatria, clínica 

médica, obstetrícia e ginecologia), além da ortopedia e cardiologia. Oferecem ainda, 

serviços de média complexidade na área de imagenologia, radiologia, tomografia, ultra-

sonografia, mamografia, eletrocardiografia e exames de análises clínicas.  

          Ademais, o município conta com a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis onde 

funciona atualmente, em sistema de comodato, a Policlínica Municipal, que estará 

inaugurando em breve os seus 80 (oitenta) leitos com a seguinte distribuição: 20 para 
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pediatria, 105 para ginecologia e obstetrícia (GO), 10 para cirurgia, 10 para clínica médica 

e 15 apartamentos. A Fundação Hospitalar funcionará como Hospital Universitário e será o 

laboratório permanente do Curso de Enfermagem da FACISA com proposta de residência e 

intercâmbio com outros países.  

           O município encontra-se na Gestão Plena da Atenção Básica, com o Conselho 

Municipal de Saúde funcionando regularmente, composto por 17 conselheiros. A referência 

e contra-referência estão sendo implementadas, e os encaminhamentos da zona rural ou 

do centro e postos de saúde para o hospital são realizados através dos Agentes 

Comunitários de Saúde. Quanto à referência para assistência especializada, média e 

alta complexidade, o município utiliza a rede de serviços próprios, ou dos municípios de 

Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itabuna.  

           O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado em 27/10/98, possuindo 16 

equipes, com 04 instrutoras /supervisoras e 105 agentes comunitários de saúde, distribuídos 

76 profissionais para a zona urbana e 29 para a rural, com cobertura de 24,5 da população.  

 

 

2.1.4.5. Aspectos Educacionais  

 

          As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, de Porto Seguro e de Valença 

representam aproximadamente 64%, 26% e 10% do percentual de estudantes no Pré-

Escolar, Ensino Fundamental e Médio, respectivamente localizados na Mesorregião Sul 

Baiano.  

          As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna e de Porto Seguro têm percentual de 

alfabetizados próximo a 54% e na de Valença esse percentual cai para 42,5%. Na 

Mesorregião Sul Baiano o percentual de alfabetizados com mais de 5 anos, é de 

aproximadamente 52% contra 59% para o Estado da Bahia em seu conjunto.  

         Tomando como referência pessoas residentes com mais de 14 anos, as taxas de 

alfabetização são melhores, atingindo 83% em Itabuna; 80% em Ilhéus; 74% na 

Microrregião de Porto Seguro; 69% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 58% na 

Microrregião de Valença; perfazendo na Mesorregião Sul Baiano o percentual de 69,5% 

contra 74% para o conjunto do Estado da Bahia.  

 Nessa direção, os percentuais de alfabetização para as pessoas residentes de 7 a 14 

anos são de 61% na Microrregião de Porto Seguro; 58% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 
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44% na Microrregião de Valença; perfazendo na Mesorregião Sul Baiano um percentual de 

57% contra 62% para o conjunto do Estado da Bahia.  

  Existem 30.294 alunos matriculados na Mesorregião Sul Baiano, sendo que 19.716 

estão na Microrregião de Ilhéus-Itabuna, 4.481 em Itabuna e 2.052 em Ilhéus. Na 

Microrregião de Porto Seguro são 8.257 alunos frequentando o Ensino Médio.  Desse 

número os jovens mais aquinhoados economicamente buscam o acesso ao ensino 

superior em instituições, via de regra, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

visando o conhecimento e a consequente qualificação profissional.  

E outros tantos ficam à margem do processo de educação superior desejada, por não 

poderem custear sua manutenção fora das localidades de origem, que além do custeio 

com o curso superior, acrescentam a hospedagem, a alimentação e locomoção, dentre 

outras despesas. Ressaltamos ainda, que outro dado a ser considerado, a saída desses jovens 

muito cedo de casa, cortando vínculos afetivos e valores culturais e religiosos, vêm 

preocupando sobremaneira suas famílias.  

Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho e esse não acesso assumem contornos de exclusão social. Ao analisar a 

quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-

se quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para 

outros centros na busca de oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura de novos cursos não só ampliaria o acesso a outros 

cursos, mas também a outras fatias do mercado de trabalho e contribuiria para o 

desenvolvimento humano, econômico e social da região. Sem dúvida, é ainda a grande 

lacuna a ser preenchida na região de abrangência da FACISA, de forma a atender a 

demanda de ensino superior, por profissionais qualificados, principalmente no campo 

da Enfermagem, oferecendo aos discentes o conhecimento acadêmico, a sua aplicação na 

área profissional e a oportunidade de vivenciá-las junto às organizações e, também, 

através das atividades de extensão, conscientizando-se que a educação é contínua, 

exigindo do profissional o entusiasmo em estar atualizando-se em uma sociedade, 

caracterizada principalmente pela mudança. 
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2.1.4.6. Aspectos de Comunicação  

 

Os dados referentes a estes indicadores revelam a grande desigualdade existente 

entre os municípios de uma mesma Microrregião e desses com outros municípios das outras 

Microrregiões. O número de terminais telefônicos instalados em Itabuna representa 

42,51% dos terminais de sua Microrregião e 24,27% do total da Mesorregião Sul 

Baiano. Na Microrregião de Porto Seguro, as cidades de Teixeira de Freitas, Eunápolis, 

Itamaraju e Porto Seguro estão melhores servidas de terminais telefônicos do que as 

demais. Já na Microrregião de Valença, 65,72% dos terminais telefônicos estão 

instalados na cidade de Valença. 

Em relação ao número de emissoras de rádio e televisão licenciadas, a Mesorregião 

Sul Baiano conta com 17 emissoras de rádio FM, sendo 09 na Microrregião de Ilhéus-

Itabuna, contando ainda com 20 rádios AM e 02 canais de televisão.  

 

 

2.1.4.7. Aspectos das Finanças Públicas  

 

Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de 2005, as maiores 

arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e taxas) foram 

dos seguintes municípios: Ilhéus com mais de 100 milhões de reais; Itabuna com mais de 97 

milhões de reais; Mucuri com mais 37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de 26 

milhões de reais; Itamaraju com mais de 18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 

8,4 milhões de reais e Alcobaça com mais 7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão 

os municípios de Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

A principal fonte de receita dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), representando cerca de 60% do total das receitas. Em segundo lugar está o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com 27,9%. Já o Imposto Territorial 

Rural (ITR) representa 3,2% do total das receitas municipais da Mesorregião Sul Baiano.  

No tocante a distribuição das finanças públicas, ela é desigual entre os municípios, 

quer seja com o FPM como o ICMS, que são as principais fontes de receitas. O FPM da 

Microrregião de Ilhéus-Itabuna representa 59,4% de sua receita; o da Microrregião de Porto 

Seguro representa 57,8% de sua receita; e, o da Microrregião de Valença representa 72,8% 

de sua receita. Já o ICMS representa 23,9%, 39,0% e 20,9% das receitas das 
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Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, de Porto Seguro e de Valença, respectivamente.  

O quadro sócio-econômico acima caracterizado apresenta-se como um grande 

desafio no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de 

Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas -FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a 

criação de novos cursos, principalmente no campo da Enfermagem, que tem como 

pressupostos os conceitos de Promoção de Saúde e de Qualidade de Vida, com uma 

abordagem do homem no processo saúde / doença, visto de uma forma integral. Neste 

sentido, não pretendemos reescrever a história dos currículos de enfermagem, mas temos um 

desafio de qualificar enfermeiros que contribuam de forma efetiva para a implantação e/ ou 

aprimoramento de uma proposta de atenção à saúde que se apresente mais justa, mais 

igualitária e de melhor qualidade. 

 

 

2.1.4.8. Aspectos Sociais  

 

            O Brasil apresenta um perfil de desigualdade social e concentração de renda 

desumano e desproporcional. Esse quadro estende-se aos demais Estados do País. Os 

dados relativos à renda revelam a dimensão da pobreza existente no Estado da Bahia. 

Alguns dados são por si só relevantes, como na Mesorregião Sul Baiano, onde o total dos 

chefes de famílias que recebem até um salário mínimo de renda corresponde a 58.55% 

da população, e os que recebem mais de cinco salários mínimos corresponde apenas 

5.44%.  

          Observa-se que a distribuição de renda nesta região é grave, uma vez que a grande 

maioria limita-se à sobrevivência física, comprometendo seriamente a  perspectiva  

consistente  de desenvolvimento  regional,  pela  pequena  dimensão  do  mercado  

interno,  pelo  despreparo  dos profissionais e pelo pouco espírito competitivo e 

empreendedor existente. Esses dados, quando associados com os níveis de educação 

formal, explicitam melhor a grandeza do problema e o desafio do Poder Público, das 

Universidades e Faculdades locais e regionais.  

         A sociedade brasileira, extremamente estratificada e hierarquizada, caracteriza-

se, pelo movimento de acumulação de capital, observando-se a coexistência de formas 

rudimentares de organização do trabalho produtivo com a mais avançada tecnologia 
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da economia capitalista. As desigualdades sociais e regionais existentes refletem essas 

condições estruturais que vêm atuando como fatores limitantes ao pleno 

desenvolvimento sustentável de uma política social que seja adequada à demanda deste 

contexto.  

Neste contexto, o município de Itamaraju/BA, não difere da atual conjuntura sócio-

econômica. Como determinante desse processo tem-se de um lado, a concentração fundiária, 

a crise cacaueira e o consequente esvaziamento do campo através da expulsão do trabalhador 

rural do campo. De outro, o crescimento vegetativo da população urbana, acelerado pelas 

migrações externas ao município cujo resultado é a busca incessante por postos de trabalho, 

moradia, infra-estrutura, saneamento, saúde, educação e assistência social. A 

incapacidade do poder público municipal no enfrentamento dos problemas sociais 

gerados pela “inclusão urbana” termina por permitir a cristalização na cidade, de um 

contexto perverso de exclusão social, face os pré-requisitos mínimos de habitabilidade, no 

qual se insere o migrante.  

Ainda que guardadas as proporções locais, Itamaraju construiu-se em exemplo 

vivo de questões sociais geradas pelas transformações no mundo do trabalho; os baixos 

índices sanitários, padrões de moradias precárias e discricionárias quanto ao espaço 

vital, instabilidade social e marginalização quanto aos serviços básicos e a violência 

familiar; este é o cenário dramático do migrante. Apenas 7% da população é atendida 

por esgoto sanitário, apresentando alto índice de analfabetismo. De acordo com o IBGE 

cerca de 30% da população do município concluiu o ensino fundamental. O diagnóstico da 

Secretaria de Assistência Social do município indica cerca de 20.000 pessoas (31% da 

população) em condições inadequadas de habitabilidade, estimando 0.3% da população 

de crianças e adolescentes na rua e cerca de 500 em situação de risco social, e 1.100 idosos 

recebendo o Benefício de Prestação Continuada.  

A Secretaria infere ainda a existência de 5.000 portadores de deficiência, sendo 

que os portadores de transtornos mentais correspondem a 15% da população. Os 

levantamentos também apontam o alto índice de desemprego e emigração como uma das 

causas da desestruturação familiar e a utilização da mão-de-obra infantil nas lavouras.  

O produtor rural que havia acorrido ao espaço urbano, neste permanece em 

precárias condições de higiene, saúde, educação e habitação. Esses problemas levam as 

soluções que vão desde ações assistenciais historicamente propostas por grupos, entidades 

civis e religiosas, até propostas mais abrangentes e participativas decorrentes da ação dos 
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conselhos locais e grupos progressistas do governo, que nem sempre funcionam 

adequadamente ou atendem a demanda.  

Nesta perspectiva, destaca-se as contribuições da FACISA em Itamaraju, no 

oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação (lato-sensu), com o objetivo de 

oferecer formação acadêmica eficiente, através de disciplinas teóricas-práticas, no 

desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, buscando a participação da 

sociedade civil local e regional.  

 

 

2.1.5 Breve histórico da IES 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas/FACISA, criada em 2000, iniciou suas 

atividades acadêmicas, de curso e institucionais, no prédio térreo, localizado à rua, 

Itamaraju - BA, Rua Amazonas, 78, Centro, Itamaraju - BA, com a finalidade de ofertar 

curso de ensino superior, autorizada para funcionamento pela Portaria ministerial nº 1.673 

de 19 de outubro de 2000.  

Na sua trajetória educacional, segundo as metas e políticas de expansão informadas 

no seu PDI, a FACISA implantou o curso de bacharelado em Direito, modalidade 

presencial, foi autorizado pela portaria nº 1666 de 19 de outubro de 2000 publicado no 

Diário Oficial da União em 23 de outubro de 2000 e reconhecido pela Portaria nº 293 de 23 

de junho de 2006. 

O curso de graduação em Administração, autorizado pelo Ministério da Educação – 

MEC, Nº 2.242 de 15 de outubro de 2001 e reconhecido pela Portaria Nº 223 de 7 de julho 

de 2006. O curso de graduação, bacharelado, de Enfermagem foi autorizado pela Portaria 

ministerial Nº 643 de 15 de março de 2004 e reconhecido pela Portaria Nº de 19 de março 

de 2009 e o curso de Serviço Social, autorizado pelo MEC em 26 de novembro de 2009, 

em processo de tramitação de reconhecimento de curso. 

A FACISA é uma instituição com finalidade de ofertar ensino superior e estimular 

o desenvolvimento do conhecimento científico e a extensão. E a CESESB, entidade 

mantenedora, cabe constituir patrimônio e rendimentos capazes de proporcionar 

instalações físicas e recursos humanos suficientes para garantir a continuidade e o 

desenvolvimento das atividades da FACISA, sua mantida, a quem cabe promover o ensino, 

a pesquisa e a extensão em nível superior.  
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Por atuar no campo econômico, de natureza jurídica, com obrigações patrimoniais, 

a CESESB como mantenedora é dotada de personalidade jurídica própria e a 

responsabilidade de manter a FACISA, com dever de reparar a lesão de direito, tanto na 

área civil, administrativa, como, se necessário, na penal. A FACISA, como mantida da 

CESESB não tem responsabilidade jurídica e a ela cabe o estabelecimento responsável pela 

prestação da educação formal, informada no seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI e 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

De acordo com seu PPI e PDI, a FACISA tem como princípios que orientam o PPI, 

a saber: 

 Participação na construção de uma sociedade humana, por isso, justa, solidária, 

participativo, a serviço da vida, da esperança e do bem comum e que valorize a 

confiança e a verdade, que alimenta a capacidade de sonhar com um mundo de vida 

feliz para todos; 

 Ideal de pessoa humana: profissionais atualizados, competentes, politizados, que 

trabalhem de forma cooperativa e transformadora, facilitando a vivencia de um 

processo educativo e libertador; 

 Opção por uma educação que tenha como pontos de referência: a pessoa humana 

como sujeito autônomo de seu desenvolvimento e agente de transformação social; a 

vida em todos os seus níveis e formas, a comunhão das pessoas entre si, com Deus 

e com a natureza, a formação e o exercício da consciência crítica e o compromisso 

social, pautado pela ética do bem comum e pelo princípio da inclusão social. 

 

Lê-se também que, esses referenciais estão de acordo com os princípios que 

orientam a Educação Nacional em todas as etapas e níveis da escolaridade e que estão 

consubstanciados no Art. 3° da LDB nº 9.394/96, destacando-se, entre estes: 

 

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber. 

 Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

 Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 Valorização do profissional da educação escolar. 

 Garantia de padrão de qualidade. 

 Valorização da experiência extraescolar. 
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 Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 Contribuição para o progresso científico e tecnológico, mediante a produção do 

conhecimento, atendendo às necessidades da maioria da população localizada no 

Nordeste e na Bahia, na(s) área(s) dos cursos oferecidos. 

 Democratização das oportunidades de acesso aos bens culturais, por meio da 

divulgação científica e cultural. 

 A extensão de suas atividades à comunidade, mediante prestação de serviços ou 

cursos para formação continuada nas áreas dos cursos a serem oferecidos. 

 Gestão e planejamento institucionais participativos (PPI, FACISA, 2008). 

 

 

2.1.6 Áreas de Atuação da IES 

 

As políticas institucionais são formuladas para estabelecer as premissas que vão 

nortear o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas para que estas ocorram 

em consonância com a filosofia, as diretrizes, os princípios e os objetivos estabelecidos nos 

marcos institucionais, e encontram-se detalhadamente descritas no PDI. 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, está 

materializado em cada uma das atividades acadêmicas na perspectiva da produção do 

conhecimento; As atividades de pesquisa e extensão devem se articular com o 

conhecimento existente e vincular-se com o compromisso social da IES de buscar a 

excelência dos seus serviços. 

A FACISA, ao longo dos seus 12 (doze) anos de experiência no ensino superior, 

vem primando pelo desenvolvimento de um trabalho sério, dedicado, competente e de 

excelência, objetivando consolidar-se como uma das melhores Instituições de Ensino 

Superior da Bahia, por meio da expansão da oferta de cursos e da implementação de 

políticas de integração do ensino de graduação com a pós-graduação, a pesquisa e a 

extensão. A FACISA oferece atualmente quatro cursos de graduação: Administração, 

Direito, Enfermagem e Serviço Social. 

A pesquisa na Instituição teve início como atividade associada ao ensino, inserida 

nos componentes curriculares dos cursos e nas diferentes modalidades: pesquisa de campo 

ou bibliográfica, todas orientadas pelos professores. As atividades de cultura e extensão são 

concebidas como processos educativos, culturais e científicos que integram o ensino e a 
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pesquisa de forma indissociável e viabilizam a relação transformadora entre a Faculdade e 

a sociedade, através do processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário. 

Essas atividades são direcionadas à comunidade, com o propósito de propiciar o 

intercâmbio de conhecimentos e experiências, permitindo a complementação da formação 

dos discentes, gerando benefícios para a sociedade local. 

Os cursos de Especialização oferecidos pela IES tem como finalidade atender a 

demanda de pessoal de nível superior por formação e capacitação em nível de pós-

graduação lato sensu. As políticas para a pós-graduação visam estimular o seu 

desenvolvimento dentro dos princípios e diretrizes que identificam o papel que a IES 

atribui à educação continuada, com o estabelecimento de novos acordos de cooperação, 

convênios e parcerias que possam viabilizar. 

Em meados de 2006, a FACISA ofereceu o primeiro curso de pós-graduação lato sensu 

na área Jurídica, em Direito aplicado a Administração Pública e Municipal e na área de Saúde, 

em Enfermagem do Trabalho. Atualmente, a Instituição conta com quatro cursos de pós 

graduação: Direito e Processo do Trabalho, Turismo e Esporte de Aventura, Política Social e 

Gestão Pública, Terapia Intensiva Multidisciplinar, Enfermagem em Cardiologia, Emergência 

e APH e Saúde Pública. 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

O Curso de Bacharelado em Enfermagem da FACISA de modalidade presencial, 

semestral oferecendo 100 vagas anuais, 50 por semestre no turno diurno com entrada 

através de processo seletivo. Foi autorizado em 15 de março de 2004 pela Portaria nº 643 e 

reconhecido pela Portaria nº 351 de 17 de março de 2009 publicado no Diário Oficial da  

União em 19 de março de 2009. A 1ª turma, de 36 alunos, colou grau em dezembro de 

2007.  

No segundo semestre de 2007 não houve formação de turma como consequência 

em junho de 2011 não houve colação de grau da enfermagem. O curso até o fechamento 

do 1º ciclo avaliativo do SINAES tinha a duração mínima de oito semestres, à partir de 

2011 passou a ter a duração mínima de 10 semestres com carga horária mínima de 4000 

horas. As turmas anteriores a 2011 seguem a grade curricular de 4095 horas a serem 

cumpridas em 8 semestres, as posteriores seguem grade curricular para 10 semestres em 

processo de construção do PPC pelo colegiado, sendo assim a carga horário do curso de 
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enfermagem da FACISA  passa a ter 4300 horas. O curso de Enfermagem da FACISA 

formou 268 profissionais até o final do segundo semestre de 2010.  

A carga horária total do Curso de Enfermagem é de 4400 horas, sendo 4.040 horas 

destinadas aos componentes curriculares obrigatórios (aulas teórico- práticas e estágios 

curriculares), 120 horas para componentes curriculares optativos e 240 horas para 

atividades complementares, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3, de 07/11/2001), com 

integralização em, no mínimo de dez semestres e, no máximo de quatorze semestres. 

 O curso tem como modalidade a forma presencial, sob regime de matrícula seriado 

semestral. As turmas para aulas teóricas são com média de 35 (trinta e cinco) alunos, e 

para aulas teórico-práticas (laboratório) são em média 16 alunos e contam com a 

participação do docente responsável pelo componente curricular, foco da prática. O ensino 

clínico (estágio) nas Instituições de saúde (rede hospitalar e rede básica) é composto por 

seis alunos por campo de prática e é cumprido mediante a prontidão do aluno para a 

realização dos mesmos, complementando o ensino teórico e de laboratório. 

 O ensino clínico (estágio) é realizado, prioritariamente, na cidade de Itamaraju, nos 

hospitais, escolas, creches, asilos e Unidades Básicas de Saúde do município, não 

excluindo a possibilidade eventual de ocorrerem, conforme a necessidade, ou programação 

específica de algum componente curricular, em outras cidades da região do estado da 

Bahia. 

 O Curso de Enfermagem da FACISA busca formar um profissional generalista, 

humanizado, crítico-reflexivo, que atue com responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania. Qualificado para o exercício da enfermagem nas áreas de atuação: cuidado 

individual e coletivo, pesquisa, educação, gestão e organização dos serviços de saúde; 

pautado em princípios científicos e éticos. Que seja capaz de trabalhar em equipe e buscar 

sua constante atualização, considerando o perfil epidemiológico do território e o contexto 

sócio, político, econômico e cultural na perspectiva da vigilância à saúde e da 

integralidade do cuidado. 
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3.1 Missão do Curso 

 

O curso de Enfermagem tem a missão de formar profissionais enfermeiros com 

conhecimento multidisciplinar, com perfil humanista, qualificados para atuar nas áreas 

técnicas, administrativas e educativas, em nível de serviços de saúde público ou privado, 

bem como para o desenvolvimento de pesquisa científica, orientação sanitária individual e 

coletiva e atenção ao paciente dentro dos preceitos éticos e morais inerentes a essa 

profissão. 

 

 

3.2 Visão do Curso 

 

O curso de Enfermagem da FACISA pretende formar profissionais generalistas 

capazes de exercer sob a ótica da prevenção de doenças e da promoção, cura ou 

reabilitação da saúde, atendendo a todas as faixas etárias, com possibilidades de atuação 

em nível comunitário, ambulatorial e hospitalar, diante dos novos desafios dos diferentes 

contextos da sociedade brasileira. 

 

 

3.3 Concepção do Curso 

 

O curso de Enfermagem da FACISA foi reestruturado para atender às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de 

novembro de 2001) e às Instruções Normativas do Conselho Federal de Enfermagem – 

COFEN e Conselho Regional de Enfermagem - COREN 

O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem está fundamento nas concepções 

do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e alicerçado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), ambos os documentos são norteadores das ações da FACISA e 

CESESB. 

Assim, a concepção do curso de Graduação, Bacharelado, de Enfermagem da 

FACISA baseia-se na abordagem de educação inter/transdisciplinar e transversalidade 

curricular com a finalidade de contribuir com a formação do aluno, orientando-o a assumir 

a condição humana, ensinando-o a importância do respeito à diferença, da universalização 



32 

 

da cidadania, por sua solidariedade, consciência e responsabilidade em relação a si mesma, 

à sociedade e ao seu País, fortalecimento pelo respeito aos direitos humanos e à 

diversidade e da interlocução entre os conhecimentos.  

A FACISA, por meio do Curso de Enfermagem, busca alcançar a consolidação dos 

seguintes objetivos institucionais: 

 Promover o ensino, a pesquisa e extensão pelo cultivo do saber, nos domínios da 

ciência, tecnologias da informação e comunicação, da ciência da saúde e de suas 

técnicas, e sua aplicação a serviço da saúde da comunidade e da pessoa humana, 

com base no rigor científico e intelectual, pautado em princípios éticos e bioéticos; 

 Atuar no processo de desenvolvimento da cidadania da comunidade em que vive 

em sua área de abrangência e influencia educacional e social, capacidade de atuar, 

com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano; 

 Contribuir no esforço de desenvolvimento do País, articulando-se com os setores 

públicos e a iniciativa privada de saúde para o estudo das situações-problemas em 

âmbito regional e nacional;  

 Atuar no processo de desenvolvimento do serviço de saúde e da comunidade 

itamarajuense e em sua área de abrangência e influência.  

 Participar, mediante a promoção de iniciativas culturais e a prestação de serviços 

assistenciais e técnicos, na solução de problemas da comunidade. 

 

 Desse modo, o curso pretende formar o enfermeiro para atuar na área da saúde, com 

objetivo de contribuir na melhoria das condições de vida da população local e da área de 

abrangência da FACISA, pelo respeito ao perfil epidemiológico local e regional, 

observando a pluralidade e diversidade cultural local e regional, tendo como parâmetro 

para a definição da estrutura curricular de seu curso, bases estruturais, estas que nortearão 

principalmente, o perfil do futuro enfermeiro que irá atuar no mercado de trabalho local e 

regional, mas também o baiano, nordestino, sem perder de vista o nacional e o 

internacional. 

Nesse sentido, desde a sua autorização para funcionamento, vem contribuindo com 

a formação continuada de egressos, que concluíram o Ensino Médio e de outros 

indivíduos-sujeitos da sociedade local, região de abrangência da FACISA e de outros que 

vem de outras regiões circunvizinhas e de outros Estados brasileiros, que possuem 
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graduação, mas deseja uma graduação em Enfermagem, habilitando-os para a busca de 

novos conhecimentos e desempenho profissional, na perspectiva da educação continuada – 

um processo de aprendizagem a ser construído ao longo da vida, considerando suas 

especificidades, a do Curso de Enfermagem e da Região na qual o curso está inserido.  

Portanto, a opção foi por uma concepção de educação e ensino, com base nos 

pressupostos teórico-metodológicos que valorizam o conhecimento complexo, a 

comunicação dialógica, a humanização e o cuidado, como princípios teóricos e 

metodológicos, necessários à formação do enfermeiro pretendido como egresso do curso 

de enfermagem pela FACISA. 

Nesse processo tece-se uma teia entre educação, problematização, conscientização 

e ação-reflexão, trabalho, homem, trabalho, trabalho coletivo, que se entrelaçam para 

construir a concepção de enfermagem como uma profissão da saúde que existe para 

interferir positivamente na qualidade de vida dos indivíduos e grupos sociais, no seu 

processo de “ser mais”, no enfrentamento de seu processo de viver.  

Para tanto, os responsáveis pela elaboração deste PPC de Enfermagem da FACISA, 

percebem que no exercício de construção de um marco conceitual exige reflexão crítica, 

conhecimento das transformações sociais e da área de Saúde, assim como rever os próprios 

conceitos da Equipe responsável pela Coordenação e elaboração da proposta de curso. 

Assim como, a revisão de (pré) conceitos e valores frente às ideias teóricas a serem 

adotadas em uma prática em busca de mudanças educacionais, dentre outras no âmbito do 

curso de Enfermagem. 

Nessa perspectiva, pauta-se nos quatro pilares da educação (aprender a conhecer; 

aprender a viver juntos; aprender a conviver com os outros e; aprender a ser) com objetivo 

de formar o (a) enfermeiro (a) com formação integral, generalista, humanista, crítica, 

reflexiva, baseado no princípio inter/transdisciplinar, tendo a transversalidade como 

norteadores da formação do enfermeiro, egresso do Curso, em questão.  

Como também, o curso pauta-se nas orientações e determinação estabelecidas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso - DCN, Resolução nº 3, de 7 de novembro de 

2001 e Resolução nº 4, de 06 de abril de 2009, que dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, em Saúde, 

bacharelados, na modalidade presencial. 

Ressaltando-se que, nessa trajetória educacional e de responsabilidade social, a 

FACISA vem colaborando com a formação de alunos egressos do Ensino Médio e com os 
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indivíduos que desejam retornar a vida acadêmica para concluir a formação no Ensino 

Superior, ou ainda, desejam inserir-se na profissão Enfermeiro, no sentido de minorar as 

deficiências de Ensino Superior na Região Nordeste do País, mas principalmente, no 

Estado da Bahia e na Microrregião Extremo Sul e outras do Estado da Bahia e outras partes 

do Estado e País.  

Os alunos que procuram o curso têm confiança no trabalho docente e de gestão 

institucional. Essa confiança depositada pelos seus alunos e corpo docente da FACISA tem 

aumentado a sua credibilidade na Região. E, com nova Gestão Acadêmica, Direção Geral e 

de Mantenedores, a instituição vem crescendo e contribuindo com a sua reestruturação 

física, didático-pedagógica e de responsabilidade social. 

Nesse percurso acadêmico-científico, a concepção adotada pelo curso de 

enfermagem na FACISA objetiva a formação de um profissional qualificado para o 

exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual, com base em 

princípios éticos, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-

doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de 

atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes.  

Desse modo, o enfermeiro, egresso da FACISA deverá atuar como um profissional 

capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 

como promotor da saúde integral do ser humano, mediante a interpretação de conceitos na 

sua área de formação e regras pré-estabelecidas para a sua atuação como enfermeiro e 

viver em sociedade, de forma a estabelecer convivência harmônica com seus pares.  

Por isso defendemos aqui, nesse PPC, que a concepção de humanizar para além das 

suas implicações, para a formulação das políticas de saúde, gestão dos serviços, formação e 

supervisão técnica e ética dos profissionais da enfermagem e outros que atuam em equipe 

de saúde/na saúde, significa também transformar as ações assistenciais ainda existentes. 

E, reconhece-se que é necessário a utilização de estratégias que aproximem a 

formação do enfermeiro para as necessidades locais, regionais e nacionais em saúde. 

Tendo consciência de que os recursos humanos em saúde precisam estar pautados nos 

princípios que norteiam a política de Saúde do SUS para a consolidação do mesmo.  

Pois, é preciso tomar consciência de que as novas conformações para a formação 

do(a) enfermeiro(a) não se limitam às questões técnicas, relativas a conteúdos de ensino, 

procedimentos didáticos e técnicas pedagógicas baseadas na abordagem de ensino e 

aprendizagem e pedagogia tecnicista. Elas pautam-se na adoção de referencial teórico- 
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pedagógico que sustente uma aprendizagem significativa, inter/transdisciplinar, com temas 

transversais, portanto, transformadora e adequada às demandas sociais e profissionais que 

se apresentam na atualidade.  

Para isso, é preciso conscientização dos sujeitos envolvidos no processo de 

formação de enfermeiros e uma reconstrução do processo didático-pedagógico e 

metodológico dos cursos de enfermagem, na perspectiva de formar enfermeiros com 

competências e habilidades gerais e específicas, como estabelecidas nas DCN do curso, 

com objetivos claros e precisos das linhas de formação, contextualizadas a região e País de 

abrangência dos cursos e de atuação dos egressos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997), o que 

influencia a definição de objetivos educacionais e orienta eticamente as questões 

epistemológicas mais gerais das áreas, seus conteúdos e, até mesmo, as orientações 

didáticas. Portanto, segundo os PCN, a perspectiva transversal aponta uma transformação 

da prática pedagógica, pois rompe a limitação da atuação dos professores às atividades 

formais e amplia a sua responsabilidade com a formação dos alunos.  

Os temas transversais permeiam necessariamente toda a prática educativa que 

abarca relações entre os alunos, entre professores e alunos e entre diferentes membros da 

comunidade escolar. Desse modo, a inclusão dos temas indica a necessidade de um 

trabalho sistemático e contínuo no decorrer de toda a escolaridade, o que possibilitará um 

tratamento cada vez mais aprofundado das questões eleitas (BRASIL, 1997, p. 38-39). 

Desse modo, a humanização e o cuidado são princípios que devem estar inseridos 

no contexto da enfermagem, quando sabemos que as dificuldades e controvérsias 

epistemológicas e técnico-metodológicas das Ciências da Saúde.  

Pois, diante da complexidade do processo saúde-doença-cuidado e aspectos que se 

interligam a teia de complexidade, exige-se dos profissionais da saúde, muita 

responsabilidade, competências e habilidades para conhecer e agir diante de novos e 

complexos paradigmas sociais, políticos e culturais que surgem a cada momento numa 

velocidade constante junto aos movimentos da sociedade, ciência e tecnologia da 

informação.  

Desse modo, permite-se ressaltar que é um processo de difícil acompanhamento por 

esses profissionais, quando não se busca novos conhecimentos por meio de estudo para 

conhecer, sistematizar, organizar, gerenciar e avaliar os processos que envolvem saúde-

doença-cuidado e humanização.  
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Na concepção do curso de Enfermagem da FACISA, o egresso do curso deverá 

dominar conceitos da sua área de atuação, como por exemplo, sobre a atividade de 

Regulação da Atenção à Saúde, explicitada nas Diretrizes de Universalidade, Integralidade 

e Equidade da Atenção. Pois, esses conceitos são indicadores que consistem, de acordo 

com o COFEN (2011) numa organização de estruturas, tecnologias e ações dirigidas aos 

prestadores - públicos e privados, gerentes e profissionais, de modo a viabilizar o acesso do 

usuário aos serviços de saúde, adequando à complexidade de seu problema aos níveis 

tecnológicos exigidos para uma resposta humana, oportuna, ordenada, eficiente e eficaz. 

Desse modo, a prática de enfermagem desenvolvida pelos alunos e seus professores 

e orientadores é inserida no contexto das práticas em saúde, e, desse modo enfrenta o 

desafio cotidiano de provocar e procurar deixar marcas de suas experiências e 

conhecimento por uma nova lógica à organização do trabalho, configurando um agir 

pautado na integralidade. 

E, neste sentido, a formação dos enfermeiros, egressos na FACISA, também se 

apresenta como um campo em que a integralidade é premissa para a reorganização das 

práticas, com acompanhamento presencial dos docentes responsáveis e orientadores da 

teoria e da prática, que se entrelaçam no âmbito das atividades desenvolvidas pelo curso de 

Enfermagem da FACISA, uma vez que determinada a aquisição de competências e 

habilidades para a prática profissional. 

Cabe ao profissional da Enfermagem, decorridos 05 (cinco) anos de sua formação 

na graduação, exercitar a cidadania na exata dimensão das legislações e normas que 

regulamentam sua profissão e o que estabelece a Constituição Brasileira de 88 sobre a 

dignidade humana e dos serviços de saúde. Contudo, esse profissional deve 

necessariamente construir, durante o período da graduação, bases sólidas de conhecimento 

humano, técnico e científico-tecnológico, generalista, crítico-reflexivo, de modo a 

fomentar no seio social a plenitude dos seus direitos sociais e profissionais, capaz de 

conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões biopsicossociais dos seus determinantes.  

Lembrando-se ainda que, a enfermagem é um campo em amplo processo de 

desenvolvimento, especificamente o trabalho em equipe multiprofissional, no ensino 

superior e tecnológico, gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, no empreendedorismo, gestão, como 
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empregadora ou lideranças de equipes de saúde, além de outros e a localização da 

FACISA, Cidade de Itamaraju, à Beira da BR-101, bem como, o imenso potencial de 

desenvolvimento socioeconômico e político-cultural da Região Sul da Bahia são fatores de 

enorme relevância para se alcançar os objetivos propostos no seu Plano Pedagógico 

Institucional - PPI, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e Projetos Pedagógicos 

dos Cursos que oferta.  

Além disso, a demanda reprimida pelo Curso de Graduação em Enfermagem na 

Região e seu entorno é expressiva, como por exemplo, na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, que oferta curso de Enfermagem, em Jequié-BA, em 2010, a 

concorrência do curso de Enfermagem por vaga foi de 13,20 vestibulandos por vaga.  

Mesmo com a criação de cursos de Enfermagem em Instituições privadas 

localizadas na Região, ainda vive-se o problema de número de vagas que é muito baixo em 

relação à demanda reprimida da Região e seu entorno. A Universidade de Santa Cruz, e a 

Universidade Estadual da Bahia são as instituições de ensino público que ofertam o curso 

no Sul e Sudoeste da Bahia e estão a, aproximadamente,  400km² cada uma da FACISA. 

Ressaltando-se que, de 100% candidatos que se inscrevem nas Universidades Públicas 

Estaduais e na Federal da Bahia, apenas 34% conseguem entrar, pois o número de vagas 

ofertado por estas Instituições é baixo, em relação à procura de alunos vestibulandos pelo 

Curso e a reprovação no vestibular em Cursos na área de saúde, como por exemplo, a 

enfermagem.  

Além de tudo que já foi dito acima, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação, 

Bacharelado, em Enfermagem da FACISA foi elaborado em consonância com os 

dispositivos legais vigentes, contidos na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino (Lei nº 

9.394/96) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

- Bacharelado (Resolução CNE/CES nº 03/2001) e Resolução nº 4, de 6 de abril de 2009. 

Considera, também, as recomendações da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), 

elaboradas a partir das discussões ocorridas nos últimos Seminários Nacionais de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem (SENADEN) e as determinações da Lei do 

Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86) e Código de Ética (Resolução COFEN 240/00) do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 

Nesse sentido, o curso de Enfermagem pretende atender os avanços técnico-

científicos, tecnológicos, da informação e comunicação atuais, observando aspectos 

importantes que devem ser conservados e/ou modificados na área de Saúde. Isto é, os 
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profissionais, egressos do curso de Enfermagem da FACISA devem ser capazes de 

aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, ou seja, aprender a 

aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação. Esse profissional deve 

ter cuidado com o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais dos serviços, 

inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e 

a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

Assim, se propõe um Curso de Enfermagem que promova a análise das práticas 

existentes, à luz de estudos teóricos, que aliada a um processo de investigação da realidade 

local, regional e nacional, coloque à disposição da sociedade novos conhecimentos e 

práticas, com ênfase na prevenção de doenças, promoção, recuperação e reabilitação da 

saúde, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento humano. 

O Curso de Enfermagem da FACISA na Bahia atenderá às necessidades de uma 

formação generalista, crítica, reflexiva e humanista, sem perder de vista os aspectos e 

questões regionais. Esta formação multidimensional deve resultar em profissionais de 

enfermagem preparados para o desempenho de suas funções dentro de uma prática social 

historicamente estruturada, permitindo estabelecer relações com diferentes tipos de 

trabalho, guardando sua especificidade num mundo cujo processo de globalização passa a 

exigir saberes não compartimentalizados, mas integrativos de vários saberes – 

inter/transdisciplinar. 

A definição de um Projeto Pedagógico de Curso revela a intencionalidade da IES 

na formação do egresso que pretende formar, das exigências sociais/realidade social. Nessa 

perspectiva, o projeto dá um rumo, imprime uma direção que deve orientar a totalidade das 

ações desenvolvidas por uma comunidade.  

Ressalta-se que esta proposta emerge de um grupo de professores do curso em 

pauta, por meio de reflexões e discussões amplas, compreendendo que o projeto é uma 

referência a ser seguida em todas as ações desenvolvidas, dentro e fora da sala de aula. A 

participação e avaliações críticas – reflexivas, conseguirão imprimir as mudanças 

necessárias e cuidadosamente planejadas e organizadas para o aperfeiçoamento do projeto 

e, consequentemente, do curso. 

As concepções que simbolizam, de alguma forma, a direção do curso proposto, 

buscam demonstrar a abrangência e a complexidade de desafios que são assumidos pelos 

professores, coordenador, administradores e alunos da Instituição. 

 



39 

 

3.4 Objetivos  

 

3.4.1 Objetivo Geral 

 

 Formar enfermeiros com formação humanista, críticos-reflexivos, qualificação para 

o exercício da enfermagem, baseados em conceitos científicos voltados para a 

compreensão de determinação social do processo saúde-doença e suas 

consequências, comprometidos com as questões de mudanças n‟a qualidade das 

práticas de vida e saúde das pessoas e grupos, empenhados na construção da 

especificidade do conhecimento no processo de cuidar em enfermagem, inserido no 

contexto político-social de uma prática de atenção à saúde, utilizando-se de 

conteúdos essenciais para o Curso de Graduação, Bacharelado, em Enfermagem 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em enfermagem (Ciências Biológicas e da Saúde, 

Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Enfermagem – este último composto por 

Fundamentos da Enfermagem, Assistência de Enfermagem, Administração em 

Enfermagem e o Ensino de Enfermagem). 

 

 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Promover o ensino por meio de um processo de descoberta, onde o olhar crítico 

esteja inserido no aprendizado; 

 Formar enfermeiros generalistas, críticos e reflexivos que compreendam o homem 

em sua complexidade biopsicossocial e espiritual e em sua interação com o meio 

ambiente, implementando medidas que atendam às reais necessidades básicas do 

ser humano; 

 Fomentar o prazer, o compromisso e a responsabilidade com a construção do 

conhecimento da vida e saúde, especificamente com a reinvenção do cuidado de 

enfermagem; 
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 Analisar as relações sociais desenvolvidas no campo da saúde, por meio do estudo 

inter/transdisciplinar, como forma de compreender os processos éticos e 

profissionais, inseridos na dinâmica social na área da saúde; 

 Construir um referencial teórico-metodológico que contribua no desenvolvimento 

de habilidades e competências no futuro enfermeiro, visando sua inserção no meio 

profissional; 

 Preparar profissionais capazes de desenvolver projetos junto à comunidade, 

motivando-a a interferir nos seus problemas de saúde considerando os fatores 

socioeconômicos, políticos e culturais que influenciam no processo saúde-doença; 

 Estimular o desenvolvimento da capacidade de análise crítica e visão humanística 

da realidade, identificando seu potencial como agente de transformação social; 

 Fomentar a valorização dos códigos éticos, políticos e normativos da profissão 

como eixos norteadores da prática profissional; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades de enfermagem, de modo integral, nos 

diferentes níveis de atenção à saúde do indivíduo, família e dos grupos sociais, 

assegurando o cuidar com qualidade; 

 Incentivar o desenvolvimento da capacidade de gerenciar a assistência e os serviços 

de enfermagem e de saúde, avaliando o impacto das ações; 

 Estimular a participação efetiva do profissional nas organizações sociais e demais 

entidades, fortalecendo a sua competência técnico-científica, ético-política, social e 

educativa; 

 Fortalecer o reconhecimento do futuro profissional como agente transformador do 

processo de trabalho, procurando contribuir no aperfeiçoamento das dinâmicas 

institucionais, observando os princípios éticos, políticos e humanísticos; 

 Exercitar as práticas e a compreensão da convivência humana, na ambiência do 

exercício profissional de saúde/ enfermagem; 

 Analisar o processo de produção em uma unidade de Saúde da Família, avaliando o 

seu contexto social, os perfis epidemiológicos e as relações econômicas como 

respostas às necessidades de Saúde da população e do País;  

 Promover uma reflexão do processo de trabalho em uma unidade de Saúde da 

Família, destacando a contribuição do trabalho em equipe e a intervenção direta na 



41 

 

promoção da Saúde Coletiva, com vistas à organização e a otimização dos 

resultados do PSF; 

 Capacitar profissionais da área da Saúde Coletiva para planejar ações e intervir 

junto aos membros das famílias e dos grupos sociais, incorporando novas 

tecnologias e procedimentos de última geração na Área da Enfermagem; 

 Promover discussões e reflexões sobre as vivencias do enfermeiro no ambiente de 

trabalho e de que modo repercutem na vida cotidiana, nas relações de trabalho, no 

contexto profissional, doméstico, social e na qualidade de vida; 

 Formar enfermeiros com conhecimentos e saberes inter/transdisciplinares sobre 

promoção da saúde, educação em saúde, meio ambiente como elementos inter-

relacionados e indissociáveis e com competência e sensibilidade para o exercício da 

sua profissão função de orientar, de ajudar e compreender o valor da vida e cidadão 

participante da atividade e responsabilidade pública. 

 

 

3.5 Perfil do Egresso 

 

O perfil do egresso do curso de enfermagem desejado pela FACISA é o 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, um profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 

pautado em princípios éticos, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de 

saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua 

região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais do sujeito, e seus 

determinantes. Portanto, deverá estar capacitado para atuar, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.  

         Para isso, além das competências e habilidades gerais, o curso de Enfermagem na 

FACISA para responder aos objetivos e perfil do egresso desejado pelo curso, desenvolve 

conhecimentos acadêmicos e técnico-científicos, por meio de ações e práticas no âmbito do 

curso, com objetivo de atender ao perfil do egresso com competências e habilidades 

específicas, de acordo com as DCN do curso (CNE/CES 2001), que caracterizam os modos 

de ser enfermeiro dotado de competências técnicas, científicas, humanas, filosóficas, 

antropológicas, éticas, políticas, socioeducativas e contextualizadas.   
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 Nesse sentido, traça objetivos que pretendem permitir ao egresso, atuar 

profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 

expressões, fases de evolução humana, incorporar os saberes e conhecimentos da ciência e 

arte do cuidar, estabelecer novas relações com o contexto social, identificando-o e 

valorizando suas transformações e expressões sociais, culturais, políticos, humanos.  

 Desta forma, o profissional enfermeiro, egresso do curso, possui um perfil que lhe 

caracteriza como um indivíduo-sujeito, capaz de desenvolver formação técnico-científica 

que lhe confira qualidade ao exercício profissional, compreensão política de saúde no 

contexto das políticas sociais, reconhecimento dos perfis epidemiológicos das populações e 

a saúde como direito e condições dignas de vida.  Com esses valores e atitudes, estará 

capacitado para atuar no seu campo de atuação profissional, de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendendo-a como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema.  

 Com isso, também estará preparado para atuar nos programas de assistência integral 

à saúde do neonatal, criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso, e, 

diagnosticar e solucionar problemas de saúde. Um indivíduo-sujeito com domínio da 

comunicação, valorizando o diálogo e o reconhecimento da sua importância nas relações 

de trabalho e sua influencia na saúde, com capacidade de intervir no processo de trabalho e 

tomadas de decisões substantivas, habilitado a trabalhar em equipe e enfrentar situações 

em constantes mudanças e atuar como sujeito no processo de formação de recursos 

humanos.  

 

 

3.5.1 Competências e Habilidades 

 

A competência consiste em executar um trabalho real e pertinente sem 

voltar as costas ao trabalho prescrito, mas sem nele se fechar, 

exercendo um julgamento profissional, se autorizando a jogar com as 

regras, a transgredi-las pensadamente ou a criar cada vez que a 

complexidade do real o exige. (REBEn, 2003, p. 449). 

 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FACISA, pautado na Resolução CNE 

/CES nº03 /2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
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Graduação em Enfermagem, tem como objetivo desenvolver no educando as seguintes 

competências e habilidades gerais: 

 

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde devem estar aptos a desenvolverem ações 

de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma 

integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética / bioética, tendo em conta que a responsabilidade da 

atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema 

de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado 

na capacidade de tomar decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 

da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. 

Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações, na interação com outros profissionais de saúde e o 

público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades 

de escrita e leitura; o domínio de tecnologias de comunicação e informação; 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 

efetiva e eficaz; 

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomarem 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração, tanto da força de trabalho quanto dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a 

serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais 

de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 
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educação e o treinamento /estágios das futuras gerações de profissionais, proporcionando 

condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais 

dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica/ 

profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

 

 

3.5.1 Competências e Habilidades Específicas 

 

(...) entendemos que aprender a conhecer envolve desenvolver 

competências para a compreensão (exercitar o pensamento, a atenção 

e a memória) o aprender a aprender; aprender a fazer compreende o 

despertar e estimular a criatividade para que se descubra o valor 

construtivo do trabalho e não para preparar alguém para executar 

determinada tarefa; aprender a conviver corresponde as estratégias 

para um trabalho coletivo, com projetos solidários e cooperativos, 

modificando esta aparência da escola como um disfarçado campo de 

competição; e aprender a ser, que além de envolver os demais pilares, 

fundamenta-se na visão holística  do homem, constitui-se em despertar 

o poder de decisão, envolvendo para isto inteligência e sensibilidade, 

espírito e corpo, estilo estético e responsabilidade pessoal, ética e 

espiritualidade (REBEN, 2003, p. 442). 

 

O desafio da formação do enfermeiro baseia-se pelas suas competências e 

habilidades específicas, conforme disposto no artigo 5º da Resolução CNE /CES nº 03 de 

07/11/2001 direcionadas à formação generalista, devendo enfocar o processo de trabalho 

em enfermagem, a partir de uma educação transformadora, que leve a uma reflexão crítica 

sobre a prática profissional, e em especial o processo de cuidar em enfermagem. Dentre 

elas destacamos as seguintes: 

I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em 

suas expressões e fases evolutivas; 

II – incorporar a ciência /arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 

III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 

formas de organização social, suas transformações e expressões; 

IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, 

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; 

VI – reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
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ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema; 

VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da 

mulher, do adulto e do idoso; 

VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar 

situações em constante mudança; 

IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 

XI – responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 

integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional 

em saúde; 

XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/ pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 

social; 

XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto 

de ponta para o cuidar de enfermagem; 

XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos 

dos modelos clínico e epidemiológico; 

XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes;  

XVIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência / cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com 

ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência; 

XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 

demandas de saúde; 

XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 

apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

XXI – compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de enfermagem 
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às diferentes demandas dos usuários; 

XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

XXIII - gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de 

Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos 

de atuação profissional; 

XXIV - planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 

contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção da saúde, considerando 

a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, 

trabalho e adoecimento; 

XXVI - desenvolver, participar e aplicar pesquisas e / ou outras formas de produção de 

conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

XXVII - respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

XXVIII - interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente 

desse processo; 

XXIX - utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 

assistência à saúde; 

XXX – participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 

saúde; 

XXXI - assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 

XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 

como enfermeiro; e 

XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 

planejamento em saúde. 

 

 

4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Conforme o artigo 6º da Resolução CNE/CES n° 3 de 2001 "os conteúdos 

essenciais para o currículo de graduação em Enfermagem devem estar relacionados com 

todo o processo de saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade (...)" devendo 

contemplar:  
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I Ciências Biológicas e da Saúde inclui os conteúdos (teóricos e práticos) de bases 

moleculares e celulares dos processos normais e alterados da estrutura e da função do 

corpo humano, aplicados às situações decorrentes do processo de saúde-doença.  

 

II- Ciências Humanas e Sociais inclui os conteúdos necessários à compreensão das 

relações do homem com a sociedade e os determinantes sociais, culturais, econômicos, 

ético-legais, políticos do processo de saúde-doença.  

 

III- Ciências de Enfermagem:  

 

a) Fundamentos de Enfermagem conteúdos técnicos e metodológicos e instrumentos 

inerentes ao trabalho do enfermeiro a nível individual e coletivo.  

 

b) Assistência de Enfermagem conteúdos teóricos e práticos necessários para a assistência 

de Enfermagem à criança, ao adulto, ao adolescente, à mulher e ao idoso, estabelecendo 

intervenções de cuidado de enfermagem. Levando em consideração os aspectos 

biopsicossociais e o processo saúde-doença.  

 

c) Administração de Enfermagem envolve os conteúdos teóricos e práticos da 

administração de enfermagem e gerenciamento desenvolvidos na rede de saúde.  

 

d) Ensino de Enfermagem os conteúdos referentes à instrumentalização do enfermeiro para 

exercer a prática educativa. 

 

As disciplinas do curso em foco estão distribuídas, considerando o Ciclo Básico, 

que compreende conceitos fundamentais do Curso de Enfermagem na FACISA e o Ciclo 

Profissionalizante, que introduz as disciplinas de conhecimentos específicos da 

Enfermagem com atuação nos campos de prática, sendo trabalhadas de forma integrada, 

adotando a visão de currículo interdisciplinar e isolando a visão de currículo fragmentado.  

Essa proposição deve-se à preocupação dos responsáveis pela elaboração do PPC – 

o NDE e Colegiado de Curso, em elaborar as ementas de cada disciplina correspondente, 

fazendo uma interface com os pressupostos da Atenção Básica à Saúde proposta pelo SUS, 
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contemplando conteúdos referentes à promoção da saúde, à prevenção de doenças e 

agravos, à assistência e ao tratamento e à reabilitação da saúde.  

Compreende-se, portanto, reconhecendo que a participação do enfermeiro na 

Atenção Básica, por tratar-se de um profissional historicamente marcado pelo 

compromisso com a saúde pública, está presente na maioria das ações, especialmente no 

atual contexto de transformações constantes, destacando-se como um dos profissionais 

mais requisitados para assumir papéis estratégicos na implantação das políticas de saúde.  

Para isso, nesse PPC, isola-se o significado de currículo que passa pela proposta de 

um conteúdo lógico, sequencial, contínuo, pautado por objetivos educacionais previamente 

definidos, vivenciados através das experiências de aprendizagem organizadas pelo 

professor, adotando para o desenvolvimento do curso em questão, o princípio 

inter/transdisciplinar e a transversalidade, buscando a concepção de currículo, na 

abordagem de ensino e aprendizagem sociocultural.  

Esta decisão deve-se ao entendimento de que a modalidade de currículo que se 

identifica com uma visão tradicional e/ou tecnicista, com tendência conservadora e 

verticalizada de ensino e de aprendizagem, onde prevalece o enfoque instrucional e 

metodológico não contempla as exigências da Sociedade e da Ciência e nem para a 

formação do profissional desejado como enfermeiro para atuar nos campos de atuação 

atuais de sua profissão – a enfermagem.  

Pois, na perspectiva do enfoque tradicional a visão conteudista e enciclopedista de 

ensino e no enfoque tecnicista, o currículo tem como pressuposto a previsão, a pré-

determinação e o planejamento linear, pronto e acabado, inquestionável, buscando atingir 

requisitos científicos de rigor, exatidão e objetividade.  

A partir dessa compreensão, a visão curricular atual, escolhida pelo curso, aponta a 

exigência e necessidade de se compreender o currículo além de suas dimensões técnico-

pedagógicas, valorizando-o como processo integrativo; portanto, baseado no princípio 

inter/transdisciplinar, transversal e um compromisso social.  

Esta modalidade incorpora a noção de um currículo-formação voltada para a 

consciência crítica, cidadania/emancipação e humanização do homem, assumindo questões 

de natureza ético-política, humanas e socioculturais e, não apenas, as de ordem técnico-

instrumental.  

Por isso, valoriza o contexto local e o global, seguindo uma linha de orientação 

teórica se opõe ao fato de considerar o currículo como fato isolado de um compromisso da 
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instituição de ensino para com seus alunos e a comunidade local, regional, nacional e até 

mesmo internacional. Assim, é um ato social, portanto, comprometido com a comunidade 

local e de abrangência da IES, conduzido por diferentes postulados, prática e valores 

sociais que irão mediar à formação e desempenho do profissional que se pretende formar. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem busca contemplar, em sua 

organização curricular, componentes curriculares, cujos conteúdos revelem inter-relações 

com a realidade local e regional, em sintonia com a nacional e internacional. Busca sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio pela utilização de biotecnologias 

inovadoras. 

 Os componentes curriculares que compõem o currículo buscam posicionar o 

enfermeiro no cenário mundial, apontando a necessidade de um perfil mais amplo, baseado 

no conhecimento e domínio da técnica científica, socioprofissional, expresso nas 

habilidades, qualidades e capacidades. 

O referido projeto traz como enfoque inicial, nas primeiras séries do curso, a visão 

do homem sadio no processo de crescimento e desenvolvimento no seu meio físico e 

social. A seguir passa-se a uma abordagem do processo de adoecer, considerando os seus 

determinantes biológicos, sociais e psicológicos. 

O projeto aborda ainda o papel de educador do enfermeiro, visualizado em vários 

momentos, não só nas disciplinas específicas como Educação Permanente em Saúde, como 

também nas disciplinas profissionalizantes. A competência administrativa se compõe 

através de disciplinas específicas, teóricas e práticas, trazendo aspectos administrativos 

tanto da área hospitalar como da saúde pública e se complementando com os estágios 

curriculares. 

O desenvolvimento de habilidades técnico-científicas e de pesquisa percorrerá 

todas as disciplinas que têm como proposta o incentivo ao processo exploratório do 

conhecimento, enquanto uma estratégia didática. Terá seu espaço formal nas disciplinas 

Metodologia da Pesquisa Científica, Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) I e II, que 

apoiarão a elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

A atuação assistencial do enfermeiro tem como base a Metodologia de Assistência 

de Enfermagem, apoiada no método científico e nos fundamentos de legislação e ética 

profissional, visando à formação de um enfermeiro crítico e reflexivo. 

Esta concepção curricular pretende contemplar o perfil profissional proposto pelas 

Diretrizes Curriculares, bem como as necessidades impostas pelas mudanças ocorridas no 
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cotidiano da saúde local, regional e nacional. 

             Os conteúdos de formação complementar são estudos interdisciplinares, que 

objetivam o enriquecimento do profissional Enfermeiro formado na FACISA e abrangem, 

estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares. Em 

conformidade com as diretrizes do MEC, mediante Decreto no. 5.626 de 22 de dezembro 

de 2005 que regulamenta a Lei n
o
 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e o art. 18 da Lei n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, de forma que LIBRAS será oferecida no 1º semestre do curso com carga horária de 

40h. 

Em atendimento a Resolução nº1 de 17 de junho de 2004 que Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, os conteúdos sobre a cultura 

Afrodescendente serão abordados ao longo do curso nas disciplinas, a exemplo das 

disciplinas de: Antropologia (40 horas) e Enfermagem e Saúde da População Quilombola 

e Indígena (40 horas). 

 

 

4.1 Matriz Curricular 

 

A matriz curricular abrange componentes direcionados à formação geral em 

Enfermagem, apresentando tópicos básicos da área, bem como assuntos relativos aos 

últimos avanços científicos e tecnológicos. 

A sequência proposta de realização dos componentes obrigatórios do Curso de 

Enfermagem: 
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MATRIZ CURRICULAR – 2014.2 
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EMENTÁRIO 

 

1º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Enfermagem, Saúde e Sociedade 60 3 

Contexto Histórico e Social da Enfermagem 40 2 

Bioética, Ética e Legislação 40 2 

LIBRAS – Linguagem de Sinais 40 2 

Filosofia Geral 40 2 

Antropologia 40 2 

Comunicação Oral e Escrita 40 2 

Metodologia da Pesquisa Científica  40 2 

TOTAL 340 17 

 

 

Componente 

Curricular 

Enfermagem, Saúde e Sociedade 

 
Semestre 1º Carga horária 60h 

Ementa 

Aborda o processo saúde-doença enquanto um processo social e, por consequência, a compreensão do 

trabalho do profissional da saúde como uma prática social, que produz e reproduz a sociedade em todos os 

seus planos (gerais, regionais e locais). A perspectiva de sociedade; cultura; grupos sociais; organização 

social; estratificação social; instituições sociais; mudança social; movimentos sociais. As representações 

sociais sobre a doença. 

 

Bibliografia Básica 

BERTOLLI FILHO, Cláudio. História da saúde pública no Brasil. 4. ed. São Paulo: Ática, 2003. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. 2ª Ed. São Paulo: Moderna, 

2002. 

DEMO, Pedro. Sociologia: uma introdução crítica. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

Bibliografia Complementar 

HABERMAS, Jurgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 3. ed. Tempo Brasileiro, 1999.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde bucal. Ministério da Saúde, 2006. 

LIMA, Nisia Trindade. Saúde coletiva como compromisso. Fiocruz, 2006. 

COHN, Amélia. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviço. 3. ed. Cortez, 1999. 

DEMO, Pedro. Introdução à Sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade social. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

Componente 

Curricular 

Contexto Histórico e Social da 

Enfermagem 
Semestre 1º Carga horária 40h 

Ementa 

Evolução histórica, política e social da Enfermagem. Discute a construção do conhecimento técnico e 

científico da profissão, bem como o processo de trabalho da equipe de saúde e dos profissionais que atuam 

especificamente na Enfermagem. Analisa os dos profissionais e entidades de classe relacionada aos avanços 

no campo das políticas públicas de saúde. 
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Bibliografia Básica 

GEVANINI,T.História da Enfermagem:versões e interpretações.ed.2ª.Rio de Janeiro:REVINTER,2005. 

LIMA,M.J.O que é enfermagem. São Paulo:Brasiliense,2005. 

SANTOS,E.F.et al.Legislação em enfermagem:atos normativos do exercício e do ensino de enfermagem.São 

Paulo:Atheneu, 2005. 

Bibliografia Complementar 

GAS, Beverly Witter Du. Enfermagem pratica. 4. ed.  Guanabara, 1988.  

SANTOS, Elaine Franco dos. Legislação em enfermagem: atos normativos do exercício e do ensino de 

enfermagem. Atheneu, 2005.  

DANIEL,L.F. Atitudes interpessoais em enfermagem.São Paulo:EPU.1983. 

HORTA,W.A.Processo de Enfermagem.São Paulo: EPU.2005. 

PORTO, Fernando. Historia da enfermagem brasileira: lutas, ritos e emblemas. Águia Dourada, 2007. 

 

 

Componente 

Curricular 
Bioética, Ética e Legislação Semestre 1º Carga horária 40 

Ementa 

Formação deontológica voltada para o exercício ético da profissão do enfermeiro. Legislação Profissional, e 

aspectos de discussões bioéticas inerentes ao cotidiano assistencial em saúde. 

Bibliografia Básica 

DANIEL, L. F. Atitudes Interpessoais em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1983. 

GAS, Beverly Witter du. Enfermagem pratica. 4. ed. Guanabara, 1988.  

GELAIIN, Ivo. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. 4. ed. ampl. e atua. São Paulo: EPU, 

2010.   

Bibliografia Complementar 

FONTINELE JUNIOR, Klinger. Ética e bioética em enfermagem. 3. ed., rev. e atual. Goiania, GO: AB Ed., 

2007. 

OGUISSO, Taka; ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone. Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a 

saúde. Barueri, SP: Manole, 2006. 

PALÁCIOS. M. Ética, Ciência e Saúde - Desafios da Bioética. 1ª edição, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 

2003. 

Malagutti, William. Bioética e enfermagem: controvérsias, desafios e conquistas. Rio de Janeiro: Editora 

Rubio, 2007. 

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 6 ed. Atlas, 2006. 

 

 

Componente 

Curricular 
LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais  Semestre 1º Carga horária 40 

Ementa 

Noções e aprendizado básico de LIBRAS. Características fonológicas. Noções básicas de léxico, de 

morfologia e de sintaxe. Prática de LIBRAS: desenvolvimento da expressão visual-espacial e ampliação do 

conhecimento da cultura do mundo dos surdos. Documentos internacionais e legislação nacional referente a 

educação de surdos.Tecnologias na área da surdez. Interpretação LIBRAS/PORTUGUÊS e 

PORTUGUÊS/LIBRAS. Sistema de transcrição para LIBRAS. 

Bibliografia Básica 

 

PEREIRA, Maria Cristina de Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson PrenticeHall, 
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2011. 

GESSER, Audrei. Libras?: que língua é essa?. Parábola, 2013. 

VELOSO, Éden. Aprenda libras com eficiência e rapidez. MãoSinais, 2012.  

Bibliografia Complementar 

GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a libras. São Paulo: Parábola, 2012. 

Goés, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 4. ed. São Pauloo: Autoras Associados, 2012. 

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 4. ed. Porto Agre: Mediação, 2010.  

HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada pelas 

pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 

QUADROS, Ronice Müller de. Língua de sinais brasileira: estudos linüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

 

 

Componente 

Curricular 
Filosofia Geral Semestre 1º Carga horária 40 

Ementa 

Definição e conceito da Filosofia. Historia da Filosofia Ocidental. Filosofia Oriental. A Filosofia na Grécia, 

em Roma, na Idade Média, no Renascimento. A Filosofia Moderna. O iluminismo. O liberalismo. O 

marxismo. Filosofia contemporânea. Habermas e a escola de Frankfurt: da filosofia do sujeito à filosofia da 

intersubjetividade. Filosofia e Ética: o fenômeno moral e a filosofia ética. Consciência ética. Ética da 

alteridade. Ética especial: aspectos éticos referentes à vida, à procriação, à família, à ordem social à 

propriedade. 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria. Filosofando: Introdução à Filosofia. Editora Moderna, São Paulo, 2012. 

CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré - Socráticos a Aristóteles. Brasiliense, 1994. 

LUCKESI, Cipriano; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 4 ed. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

Bibliografia Complementar 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução e coordenação e revista por Alfreto Bosi. 4. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

CORBISIER, Roland. Introdução a filosofia.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

ETIENNE Gilson.  A Filosofia na Idade Média. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1995, 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. Romance e história da Filosofia, São Paulo: Companhia das Letras, 

1996. 

TELES, Ântonio Xavier. Introdução ao estudo da Filosofia, 34 ed. São Paulo: Ática. 2000. 

 

 

 

 

Componente 

Curricular 
Comunicação Oral e Escrita Semestre 1º Carga horária 40 

Ementa 

Linguagem e Comunicação; Níveis de Linguagem. Vocabulário; Figuras de Linguagem; Aspectos 

gramaticais relevantes; Estrutura do texto; Textualidade, coerência e coesão. 

Bibliografia Básica 
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BAHIENSE, Raquel. Comunicação escrita. 2. ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2014. 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. rev., ampl. e atual. Conforme o novo acordo 

ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

FÁVERO, Leonor Lopes.  Coesão e Coerência Textuais - 11ª ed. Ática, 2012. 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Comunicação em língua portuguesa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.   

SILVA, Maurício (org.). Ortografia da Língua Portuguesa: história, discurso, representações. Contexto, 2009. 

BARTHES, Roland. Elementos de semiologia 12. ed. São Paulo: Cultrix, 1999. 

PIGNATARI, Nínive. Como Escrever Textos Dissertativos. Ática, 2010. 

 

 

Componente 

Curricular 
Metodologia do Trabalho Científico Semestre 1º Carga horária 40 

Ementa 

Ciência e conhecimento científico. Métodos científicos. Diretrizes metodológicas para a leitura, compreensão 

e documentação de textos e elaboração de seminários, artigo científico, resenha e monografia. Processos e 

técnicas de elaboração do trabalho científico. Pesquisa – tipos; documentação – didática pessoal, fichamento; 

projeto e relatório de pesquisa – etapas. 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo saber: metodologia científica; fundamentos e técnicas. 24. 

ed. Campinas: Papirus, 2011. 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2011.  

LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 10 ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2008. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

Vozes, 2013. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2. ed. Atlas, 2010.  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. ed. atlas, 2010. 

CERVO, Amado L. Metodologia científica. 5º ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

 

 

 

Componente 

Curricular 
Antropologia Semestre 2º Carga horária 40 

Ementa 

Caracterização e objeto da Antropologia. Relações com outras ciências. Homem, natureza e cultura. Conceito 

de cultura. Diferenças culturais. Religião como sistema cultural. Teorias sobre o corpo, saúde e processos de 

cura. Doença, dor, sofrimento, morte e o morrer como fenômenos socioculturais. 

Bibliografia Básica 
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2º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Anatomia Humana 80 4 

Biologia Molecular e Celular 40 2 

Histologia 60 3 

Bioquímica 60 3 

Anatomia Humana 80 4 

Biofísica 60 3 

TOTAL 380 19 

 

 

Componente 

Curricular 
Fisiologia Humana Semestre 2º Carga horária 80 

Ementa 

Funções normais de órgãos e sistemas humanos. Organização funcional do corpo humano e o controle do 

meio interno, fisiologia das membranas, contração e excitação da musculatura esquelética. Contração e 

excitação do músculo liso, o músculo cardíaco, excitação rítmica do coração, o eletrocardiograma normal, 

circulação sangüínea. Fisiologia cardíaca, respiratória, renal, do aparelho gastrointestinal. Regulação do 

metabolismo e temperatura. Endocrinologia e reprodução. 

Bibliografia Básica 

BERNE, Robert M. Fisiologia. 4. ed. Guanabara Koogan, 2000. 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E.  Tratado de fisiologia médica. 10 ed., Rio de Janeiro:           Guanabara 

Koogan, 1992. 

TORTORA, Gerard T. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4. Ed. São Paulo: Artmed, 

2004. 

Bibliografia Complementar 

LAPLANTINE, Francois. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

MARCONI, M. de A. Antropologia: uma introdução, São Paulo: Atlas, 2013.  

VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas. 3. Ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2003. 

Bibliografia Complementar 

ARENDET, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2011. 

GOMES, Mércia Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. São Paulo: Contexto, 2011. 

LARAIA, R.B. Cultura: um conceito Antropológico.ed.23ª. Rio deJaneiro:Zahar, 2009. 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

LINTON, Ralph. O homem: uma introdução à antropologia. 12. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
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BERNE, Robert M.; LEVY, Matthew N. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara  Koogan, 2000. 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E.   Fisiologia humana e mecanismos de doenças. 6 ed., Rio de Janeiro: 

Guanabara  Koogan, 1998. 

Papalia, Diane E. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 2. ed. Guanabara Koogan, 1999. 

SA, Neide Gaudenci de. Nutrição: conceitos e aplicações. M. Books, 2008. „ 

 

Componente 

Curricular 
Biologia Molecular e Celular Semestre 2º Carga horária 40 

Ementa 

Estudo da célula, membranas, organelas citoplasmáticas, núcleo celular, divisão celular 

Bibliografia Básica 

DE ROBERTIS. Bases da Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001. 

JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara, 2000 

AMABIS, Jose Mariano. Biologia: biologia das populações. Moderna,2004. 

Bibliografia Complementar 

BERNE, Robert M. Fisiologia. 4. ed. Guanabara Koogan, 2000. 

GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 10. ed. Guanabara Koogan, 2002. 

CRESPO, Xavier. Atlas de anatomia e saúde. Rideel, 2006. 

AMABIS, Jose Mariano. Biologia: biologia das populações. 2. ed. Moderna, 2004. 

DANGELO, Jose Geraldo. Anatomia humana: sistemica e segmentar. 3. ed. Atheneu, 2007. 

 

 

 

 

Componente 

Curricular 
Histologia  Semestre 2º Carga horária 60 

Ementa 

Método de estudo, epitélio, tecido de natureza conjuntiva, tecido nervoso, tecidos musculares; célula de 

sangue, hemocitopoético, sistema circulatório, pele e anexos, sistema urogenital 

Bibliografia Básica 

DI FIORE, M. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001. 

JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1999. 

KATCHBURIAN, Eduardo. Histologia e embriologia oral: texto - atlas - correlações clínica. Guanabara 

Koogan, 1999. 

Bibliografia Complementar 

KESSEL, Richard G. Histologia médica básica: a biologia das células, tecidos e órgãos. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001. 

BURITY, Carlos Henrique de Freitas, Caderno de atividades em Morfologia Humana: Embriologia, 

Histologia e Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara, 2004. 

PAPINI, Solange; FRANÇA, Maria Heloisa Sayago. Manual de citologia e histologia: para o estudante da 

área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 

EDWARDS, Kenneth John Richards. A evolução na biologia moderna. E.P.U., 1980. 
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POTTER, Patricia A. Fundamentos de enfermagem. 7. ed. Elsevier, 2009.  

 

 

Componente 

Curricular 
Bioquímica  Semestre 2º Carga horária 60 

Ementa 

Enfatizar a importância química, biológica assim como o metabolismo de carboidratos, lipídeos, proteínas, 

enzimas, coenzimas e vitaminas. Estabelecer a inter-relação e regulação metabólica do organismo. Aplicar 

noções de bioenergética; bioquímica do metabolismo; propriedades de ácidos nucléicos; síntese de proteínas; 

aspectos bioquímicos da coagulação sanguínea; da composição do sangue e do transporte de nutrientes. 

Bibliografia Básica 

CHAMPE, Pámela C.; HARVERY, Richard A. Bioquímica Ilustrada. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2002. 

CONN, Eric Edward; STUMPF, P. K. Introdução à Bioquímica. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

GRAW, Allan et. Al. Bioquímica clinica – um texto ilustrado em cores. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2001. 

Bibliografia Complementa 

VIEIRA, Ênio Cardillo et. Al. Bioquímica celular e biologia molecular. 2ª ed. São Paulo: Ed. Atheneu, 2002. 

VOET, Donald et. Al. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2000 

LEHNINGER, Albert L. Princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 1984. 

SACKHEIN, George I.; LEHMAN, Dennis D. Química e bioquímica para ciências biomédicas. 8.ed. São 

Paulo: Manole, 2001. 

SACKHEIN, George I. Química e bioquímica para ciências biomédicas. Manole, 2001. 

 

 

Componente 

Curricular 
Anatomia Humana Semestre 2º Carga horária 80 

Ementa 

Estudo morfológico dos órgãos e sistemas que constituem o organismo humano, com ênfase para os aspectos 

que se relacionam à prática de Enfermagem. 

Bibliografia Básica 

MOORE, Keith L.; Dalley, Arthur F. Anatomia Orientada para a Clinica. 4ª edição. Editora Guanabara 

Koogan. Rio de Janeiro, 2001 

Tortora, Gerard J. Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, 4ª edição. Porto Alegre, Editora 

Artmed, 2004. 

GAS, Beverly Witter Du. Enfermagem pratica. Guanabara, 1988. 

Bibliografia Complementar 

DANGELO,J.G.;FATINI,C.A. Anatomia Humana: sistêmica e segmentar. Ed.3ª.São Paulo:Atheneu,2007. 

KOPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

SOBOTTA;Atlas de Anatomia Humana.ed.22ª, Rio de Janeiro:Guanabara Koogan,2006. 

PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. Guanabara Koogan, 1998. 
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Componente 

Curricular 
Biofísica  Semestre 2º Carga horária 60 

Ementa 

Grandezas e medidas. Membranas biológicas. Transporte através de membrana. Excitabilidade celular. 

Biofísica dos Sistemas. Trabalho e energia do movimento. Conceitos e definições básicas. Física das 

radiações, desintegração nuclear, estrutura da matéria, espectroscopia e efeitos biológicos das radiações. 

Fluidos: conceitos de hidrostática e de hidrodinâmica. 

Bibliografia Básica 

 

DURAN, J. E. R. Biofísica: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

HENEINE, I. P. Biofísica básica. 3. ed., Rio de Janeiro: Atheneu, 2003. 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere L.; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São 

Paulo: Harbra, 1982 

 

Bibliografia Complementar 

AMABIS, Jose Mariano. Biologia: biologia das populações. 2. ed. Moderna, 2004. 

BERNE, Robert M. Fisiologia. 4. ed. Guanabara Koogan, 2000. 

DANGELO, Jose Geraldo. Anatomia humana: sistemica e segmentar. 3. ed. Atheneu, 2007. 

GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 10. ed. Guanabara Koogan, 2002. 

KOPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana. Guanabara Koogan, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Fundamentos de Enfermagem para o cuidar 180 9 

Imunologia Básica 40 2 

Farmacologia I 40 2 

Parasitologia Humana 60 3 

Patologia Geral 60 3 

TOTAL 380 19 

 

 

 

Componente 

Curricular 

Fundamento de Enfermagem para o 

Cuidar 
Semestre 3º Carga horária 180 

Ementa 

Organização dos serviços de saúde. Cuidado e assistência de enfermagem. Sistematização da assistência de 

enfermagem. Cuidado ao indivíduo sadio. Semiologia do cuidado de enfermagem. Desenvolvimento de 

habilidades cognitiva, afetiva e psicomotora para as ações de enfermagem, através do conhecimento 

científico. 

Ensino teórico-prático de aspectos e procedimentos fundamentais à assistência de enfermagem ao usuário 



60 

 

atendido em serviços de saúde. Introdução à aplicação do Processo de Enfermagem com vistas ao 

planejamento e execução de cuidados de enfermagem. Desenvolvimento de práticas educativas de 

enfermagem. 

Bibliografia Básica 

HORTA, W. A. Processo de enfermagem.São Paulo:EPU, 2005. 

PORTO,C.C.Semiologia  médica.Rio de Janeiro:Guanabara Koogan,2001.  

POSSO,M.B.S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo:Atheneu,2005. 

Bibliografia Complementar 

POTTER & PERRY. Fundamentos de Enfermagem. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2000. 

BRUNNER/SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005.  

KAWAMOTO,E. E. Fundamentos de Enfermagem. São Paulo:E.P.U., 1997. 

POTTER, Patricia A. Fundamentos de enfermagem. Guanabara Koogan, 2004.  

GAS, Beverly Witter Du. Enfermagem pratica. Guanabara, 1998.  

 

 

Componente 

Curricular 
Imunologia Básica  Semestre 3º Carga horária 40 

Ementa 

Introdução ao estudo da Imunologia. Células responsáveis pela resposta imune específica. Conceitos básicos 

da imunidade inata humoral e celular. Conceitos básicos da imunidade adquirida reações de 

hipersensibilidade e alergia clinica. Fatores humorais específicos e inespecíficos envolvidos na resposta 

imune. Métodos imunológicos de prevenção e controle de doenças. Processos patológicos decorrentes de 

alterações nos mecanismos normais de resposta imunológica. Algumas doenças ligadas ao Sistema 

Imunológico e Imunização. 

Bibliografia Básica 

NISENGARD,R.J.; NEWMAN,M.G. Microbiologia oral e imunologia. ed.2ª. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1994. 

ROITT, I. Imunologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

FORTE, W. C. N. Imunologia : do básico ao aplicado. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Bibliografia Complementar 

BALESTRIERI, F. M. P. Imunologia. São Paulo: Manole, 2006. 

LEVINSON, W. Microbiologia medica e imunologia. . 7 ed. Porto Alegre: Artimed, 2005. 

FORTE, Wilma Carvalho Neves. Imunologia: do básico ao aplicado. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

LEVINSON,W.; JAWETZ,E.Microbiologia Médica e Imunologia. Ed.7ª.Porto Alegre Artmed.2005. 

BALESTRIERI, Filomena Maria Perella. Imunologia. São Paulo: Manole, 2006. 

 

 

Componente 

Curricular 
Parasitologia Humana Semestre 3º Carga horária 60 

Ementa 

Helmintos, artrópodes e protozoários, como agentes causadores de parasitoses. Aspectos morfológicos e 

profiláticos das principais parasitoses. Técnica de coleta de material. Demonstrações práticas. 

Bibliografia Básica 
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CIMERMAN,B.CIMERMAN,S.Parasitologia Humana e seus fundamentos gerais.ed.2ª.São 

Paulo:Atheneu,2001. 

NEVES, D.P. Parasitologia Humana .ed.11ª.São Paulo :Atheneu.2005 

REY,L. Parasitologia.ed.3ª Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2001 

Bibliografia Complementar 

CIMERMAN,B.;FRANCO,M.A. Atlas de Parasitologia: artrópodes,protozoários,helmintos.São 

Paulo:Atheneu,2002. 

Markell, Edward K. Parasitologia médica. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2003. 

LEVENTHAL,R.;CHEADLE,R. Parasitologia médica: texto e atlas.4.ed.São Paulo: Premier, 2000. 

SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Doenças infecciosas e parasitárias: auto-avaliação e revisão. Rio de 

Janeiro: 1996. 

SCHECHTER,M.;MARANGONI,D.V. Doenças infecciosas: conduta diagnóstica e terapêutica. ed.2ª. Riode 

Janeiro:Guanabara Koogan, 1998 

 

 

Componente 

Curricular 
Patologia Geral  Semestre 3º Carga horária 60 

Ementa 

Processos patológicos humanos, conceito de doenças, alterações celular e extracelular, distúrbios vasculares, 

processo inflamatório, distúrbios do crescimento. 

Bibliografia Básica 

CAMARGO, J.L.V.;OLIVEIRA,D.E.Patologia Geral: abordagem multidisciplinar.Rio de Janeiro:Guanabara 

Koogan,2007. 

ROBBINS, Stanley; CONTRAN, Ramzi S.Fundamentos de patologia: bases patológicas das doenças.Rio de 

Janeiros:Elsevier,2006. 

ROBBINS, Stanley; CONTRAN, Ramzi S.Patologia Básica. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 1994. 

Bibliografia Complementar 

DUCAN,B.B; SCHMIDT,M.I.;GUIUGLIANI,E.R.J.Medicina ambulatorial:condutas de atenção primária 

baseadas em evidências.Porto Alegre:Artmed,2006. 

FISCHBACH,F.;CABRAL,I.E.Manual de enfermagem:exames laboratoriais e diagnósticos.Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2002. 

HARRISON,T.R. Medicina interna. Rio de Janeiro:Mc Graw-Hill,2002. 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

ROBBINS, Stanley; CONTRAN, Ramzi S. Patologia: bases patológicas das doenças. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005.  

 

 

Componente 

Curricular 
Farmacologia I Semestre 3º Carga horária 40 

Ementa 

Introdução à Farmacologia. Princípios de farmacocinética e farmacodinâmica. Vias de administração, 

absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Interação droga-receptor e transdução do sinal 

farmacológico. Interações medicamentosas. Colinérgicos e bloqueadores colinérgicos, Adrenérgicos e 

bloqueadores adrenérgicos. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos. 

Bibliografia Básica 
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ASPERHEIM,M.K. Farmacologia para enfermagem. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2004. 

LIMA, D.R. Manual de farmacologia clínica,terapêutica e toxicológica.Rio de Janeiro:MEDSI, 2004. 

FIGUEIREDO, Nebia Maria Aalmeida de. Administração de medicamentos: revisando uma pratica de 

enfermagem. Yendis, 2005. 

Bibliografia Complementa 

CASSIANI,S.H.B. Administração de medicamentos.São Paulo:EPU, 2000. 

FONTINELE JUNIOR,K. Administração de medicamentos em enfermagem. Goiania:AB, 2003. 

KATZUNG,B.G. Farmacologia básica e clínica. 8 ed. São Paulo: Editora Mcgraw-Hill Brasil, 2003. 

VARROS, José Augusto Cabral de. Políticas farmacêuticas: a serviço dos interesses da saúde?. Brasília: 

UNESCO, 2004. 

SILVA,P. Farmacologia. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2002. 

 

 

 

 

4º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e o Contexto 

Hospitalar 

160 8 

Nutrição Humana, Dietética e Saúde 40 2 

Educação Ambiental, Trabalho e Saúde 60 3 

Microbiologia 60 3 

Farmacologia II 40 2 

Optativa I 40 2 

TOTAL 400 20 

 

Componente 

Curricular 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e o Contexto Hospitalar 
Semestre 4º Carga horária 160 

Ementa 

O serviço de enfermagem no contexto hospitalar e em atenção primária .Teoria das necessidades humanas 

básicas.O processo de enfermagem. Avaliação, diagnóstico e intervenções ao paciente clínico e cirúrgico. 

Bibliografia Básica 

CARPENITO-MOYET, L.J. Diagnósticos de enfermagem - aplicação à prática clínica. 13 ed. Porto Alegre: 

Editora Artmed, 2002. 

HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de enfermagem. E.P.U., 2005. 

DOENGES, MARILYNN E. Diagnóstico de enfermagem: intervenções, prioridade, fundamentos. Rio de 

janeiro: Guanabara Koogan, 2013.   

Bibliografia Complementar 

NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA - definições e classificação 2007-2008. Porto Alegre: 

Editora Artmed, 2008. 

D‟ATKINSON, L; MURRAY, M. E. Fundamentos de Enfermagem – introdução ao processo de 

enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 

CARPENITO-MOYET, L.J. Planos de cuidados de enfermagem e documentação: diagnosticos de 

enfermagem e problemas colaborativos. 4 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2006. 

BARE, B.G, SMELTZER, S. C. Brunner & Suddarth - tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10 ed. Rio 
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de Janeiro: Guanabara Koogan,  2005. 

NETTINA,S. M. Manual de Prática de Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

Componente 

Curricular 
Nutrição Humana, Dietética e Saúde Semestre 4º Carga horária 40 

Ementa 

Conceito de nutrição. Os princípios básicos da nutrição, seus nutrientes,                                                                      

vitaminas, sais minerais e água. Alimentação nos diversos ciclos vitais e nas principais alterações orgânicas. 

Importância da nutrição e dos alimentos no controle de enfermidades crônicas. Deficiências Orgânicas. 

Nutrição Parenteral e Enteral. Transtornos alimentares. Desnutrição. Obesidade. 

Bibliografia Básica 

FARRELL, Marian L. Nutrição em enfermagem: fundamentos para uma dieta adequada. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2005.   

GALISA, Mônica S., Nutrição: conceitos e aplicações. São Paulo. M. Books, 2008. 

Leão, Leila Sicupira Carneiro de Souza. Manual de Nutrição Clínica: para atendimento ambulatorial do 

adulto. 6 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2007 

Bibliografia Complementar 

CANDIDO, Cynthia Cavalini. Nutrição: guia prático. São Paulo: Iátria, 2006. 

BRASIL. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de 2 anos; um 

guia para o profissional de saúde na atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.  

KRAUSE, Marie V.; MAHAN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia. Alimentos, nutrição & dietoterapia. 

11. ed. São Paulo, SP: Roca, 2005.  

ALVARENGA, Marle. Nutrição e transtornos alimentares: avaliação e tratamento. Manole, 2011. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de alimentação de nutrição. Ministério da Saúde, 

2007. 

 

 

 

Componente 

Curricular 
Educação Ambiental, Trabalho e Saúde Semestre 4º Carga horária 60 

Ementa 

Aprofundamento acerca do Conceito  de  Trabalho  como  ação  humana;  Conceito  de  Saúde;  Rede  de 

relações  que  constituem  o  processo  de  produção  e  reprodução  de  saúde;  Visão  integrada  dos 

condicionantes  sócio-ambientais  na  produção  e  reprodução  de  saúde;  Políticas  Públicas:  Reforma 

Sanitária; A Educação como processo indutor à consciência  individual e coletiva, referente à construção 

sustentável  da  vida  humana;  A  ética como  eixo  condutor  para  o  conhecimento  teórico  e  prático  da 

Educação Ambiental  e  da  condição  saudável  humana  nos  espaços  ocupados;  A  ação  humana  pelo 

trabalho, o potencial construtivo do ser humano e a produção de produtos adequados ou inadequados à 

qualidade de vida. 

Bibliografia Básica 

DIAS, G.F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas, 9ª Ed. GAIA, São Paulo, 2011.  

MINAYO, M.C.S. Saúde e ambiente Sustentável: estreitando nós, 1ª Ed., FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2010. 

CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios. Papirus, 2003. 

Bibliografia Complementar 
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CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental:  a formação do sujeito ecológico. São Paulo : 

Cortez, 2008. 

WARAT, Luís Alberto. Manifesto para uma ecologia do desejo. Acadêmica, 1990. 

PEREIRA, Adriana Camargo. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. São Paulo : 

Saraiva, 2011.   
FINKELMAN, Jacobo.  Caminhos da saúde publica no Brasil. Fiocruz, 2002.  

CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios. Papirus, 2003. 

 

 

Componente 

Curricular 
Microbiologia Semestre 4º Carga horária 60 

Ementa 

Caracterizar a morfologia, fisiologia, taxonomia, genética e patogenia da bactéria,  vírus  e fungos.  Controle 

da população bacteriana, mecanismo de defesa bacteriana às  drogas  de  uso  clínico. Processo de 

crescimento bacteriano com a infecção hospitalar. 

Bibliografia Básica 

BURTON,G.R.W.;ENGELKIRK,P.G. Microbiologia para as ciências da saúde.trad. de Eiller Fritsch Toros. 

ed.5ª. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1998. 

MAZA, L.M.et al. Atlas de diagnósticos em microbiologia.Porto Alegre:Artmed, 2001. 

MURRAY,T.P.; ROSENTHAL,K.S. Microbiologia médica.ed.4ª. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

Bibliografia Complementar 

BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. S. Paulo: Ed. Ática, 2003. 

LEVINSON,W.; JAWETZ,E.Microbiologia Médica e Imunologia. Ed.7ª.Porto Alegre. Artmed. 2005. 

NISENGARD,R.J.; NEWMAN,M.G. Microbiologia oral e imunologia.ed.2ª.Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1994. 

SCHECHTER, Mauro. Doenças infecciosas: conduta diagnóstica e terapêutica. Guanabara Koogan, 1998. 

FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-imunes. 

Guanabara Koogan, 2001. 

 

 

Componente 

Curricular 
Farmacologia II Semestre 4º Carga horária 40 

Ementa 

Farmacologia do aparelho cardiovascular e do sangue. Farmacologia do rim. Farmacologia do sistema 

nervoso autônomo e bloqueadores neuromusculares. Farmacologia do sistema nervoso central. Farmacologia 

da dor e da inflamação. Farmacologia respiratória, digestória e endócrina. Farmacologia dos antibióticos. Uso 

racional de medicamentos. 

Bibliografia Básica 

ASPERHEIM,M.K. Farmacologia para a enfermagem.Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2004. 

FIGUEIREDO, Nebia Maria Aalmeida de. Administração de medicamentos: revisando uma pratica de 

enfermagem. Yendis, 2005. 

LIMA, D.R. Manual de farmacologia clínica,terapêutica e toxicológica.Rio de Janeiro:MEDSI, 2004. 

Bibliografia Complementar 

CASSIANI,S.H.B. Administração de medicamentos.São Paulo:EPU, 2000. 

FONTINELE JUNIOR,K. Administração de medicamentos em enfermagem. Goiania:AB, 2003. 

KATZUNG,B.G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2003. 

RANG, H. P.; RITTER, J. M.; DALE, M.4ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2001. 

SILVA,P. Farmacologia. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2002. 
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Componente 

Curricular 
Optativa  I Semestre 4º Carga horária 40 

 

 

 

5º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Fundamentos de Enfermagem em Saúde Coletiva e Políticas 

de Saúde 

180 9 

Estatística, Enfermagem e Saúde 60 3 

Psicologia aplicada à Saúde 40 2 

Enfermagem na Atenção à Saúde da Família 60 3 

Informática aplicada à Saúde 60 3 

Epidemiologia, Prevenção e Controle de Infecções 80 4 

Optativa II 40 2 

TOTAL 520 26 

 

 

 

 

Componente 

Curricular 

Fundamentos de Enfermagem em Saúde 

Coletiva e Políticas de Saúde 
Semestre 5º Carga horária 180 

Ementa 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de método de apreensão do processo saúde-doença em 

instituições sociais. Estudo da estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os serviços de 

saúde. Caracterização social, econômica e sanitária da população abrangida. Proposição e participação na 

implementação de medidas de intervenção no campo de saúde, em âmbito coletivo e individual, incluindo as 

práticas educativas. 

Bibliografia Básica 

GERALDES, P. C. A saúde coletiva de todos nós. Rio de Janeiro: Revinter, 1992. 

LIMA, Nisia Trindade. Saúde coletiva como compromisso: a trajetória de Abrasco. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ, 2006. 

SILVA JUNIOR, A.G. Modelos tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo da saúde coletiva. São 

Paulo: Hucitec, 2006. 

Bibliografia Complementar 

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de normas de vacinação. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

Brasil. Manual de rede de frio. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

KAWAMOTO, Emilia Emi. Fundamentos de enfermagem. EPU, 2001. 

BRASIL. Política nacional de promoção da saúde. Ministério da Saúde, 2007.  

D'ATKINSON, Lesle. Fundamentos de enfermagem: introdução ao processo de enfermagem. Guanabara 

Koogan. 1999. 
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Componente 

Curricular 
Estatística, Enfermagem e Saúde Semestre 5º Carga horária 60 

Ementa 

Noções de probabilidade. Noções de amostragem. Descrição de amostra. Medidas de posição e variabilidade. 

Estimação de parâmetros populacionais. Fontes de dados. Apuração de dados na área de saúde. 

Representação tabular. Representação gráfica. 

Bibliografia Básica 

BERQUÓ, E. S.; SOUZA, J. M. P.; GOTLIEB, S. L. D. Bioestatística. São Paulo: EPU, 2003. 

CALLEGARI-JACQUES,S.M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. 19ª ed.  São Paulo: Saraiva, 1999. 

Bibliografia Complementar 

RODRIGUES,P.C. Bioestatística.ed 3ª.Rio de Janeiro: EDUFF.2002. 

ARANGO, H.G. Bioestatística: teórica e computacional. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001. 

VIEIRA, Sônia. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 1996. 

VIEIRA, Sonia. Elementos de estatística. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1999. 

 

 

Componente 

Curricular 
Psicologia Aplicada à Saúde Semestre 5º Carga horária 40 

Ementa 

Estudo do desenvolvimento humano a partir das teorias psicológicas clássicas. Problematização e discussão 

das teorias na atualidade. Homem como ser sócio-histórico, produto e produtor de subjetividades. Processo 

saúde-doença e as concepções de normal x patológico. Tecnologias de cuidado e as relações e práticas da 

equipe de saúde. 

Bibliografia Básica 

BARROS, C. Pontos de psicologia Geral. São Paulo: Ática, 2001. 

BOCK, A. M., FURTADO, O. TEIXEIRA, M, L. Psicologias: Uma Introdução ao estudo da Psicologia. São 

Paulo:Imago, 2002. 

MINICUCCI,A. Relações humanas:psicologia das relações interpessoais.ed.5ª.São Paulo:Atlas,2000. 

Bibliografia Complementar 

NUNES, Ana Ignez Belém L. Psicologia da aprendizagem: processos, teorias e contextos. Brasília : Liber 

Livro, 2011. 

DALLY, Peter. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. E.P.U., 2005. 

MARX, Melvin H. Sistemas e teorias em psicologia. São Paulo : Cultrix, 2008. 

WEITEN, Wayne. Introdução à psicologia: temas e variações. Cengage learning, 2010. 

JACQUES, Maria da Graça Corrêa. Psicologia social contemporânea. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 
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Componente 

Curricular 

Enfermagem na Atenção na Saúde da 

Família 
Semestre 5º Carga horária 60 

Ementa 

Estratégia Saúde da Família compreendida como modelo de Atenção á Saúde no Brasil. 

Bibliografia Básica 

DUNCAN, Bruce B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primaria baseadas em evidencias. 3. ed. 

Artmed, 2006.  

VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2.ed. São Paulo, SP: 

Hucitec, 2001. 

OHARA, Elisabete Calabuig Chapina. Saúde da família: considerações teoricas e aplicabilidade.  Martinari, 

2008. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde – saúde da família. 2.ed. Brasília, 2006. 

PAULINO, Ivan. Estratégia saúde da família. São Paulo: Ícone, 2009. 

LIMA, Nísia Trandade. Saúde coletiva como compromisso: a trajetória da Abrasco. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocrz/Abrasco, 2006. 

Abril Coleções. Guia de saúde da família: o controle da saúde. São Paulo: Abril, 2008. 

ALVES, Claudia Regina Lindgren. Saúde da família: cuidado de crianças e adolescentes. Coopmed, 2006. 

 

 

Componente 

Curricular 
Informática Aplicada à Saúde Semestre 5º Carga horária 60 

Ementa 

Noções gerais de processamento de dados e funcionamento de computadores. Aplicativos. Importância da 

informática para a enfermagem. Vantagens do uso da tecnologia aliada ao trabalho do enfermeiro. Sistemas 

de Informação em Saúde. Bases de dados científicos para uso na prática da Saúde Baseada em Evidências. 

Aplicações da informática no ensino, pesquisa, assistência e administração em enfermagem. 

Bibliografia Básica 

MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo : Érica, 2013 

FIGUEIREDO,M.M.A.;VIANA.D.L.(org). Fundamentos do uso de tecnologias na enfermagem. São 

Paulo:Yendis. 2006. 

LESK,A.M. Introdução à bioinformática.ed.2ª.Porto Alegre:Artmed, 2008. 

Bibliografia Complementar 

MARIN,H.F. Informática em enfermagem.São Paulo:EPU,1995. 

NORTON, P. Desvendando o PC. Rio de Janeiro, Campus, 1997. 

KANAAN, JC. Informática global: tudo o que você precisa saber sobre informática. São Paulo: Pioneira, 

1998. 

MANZANO, André N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2007.  

ALVES, William Pereira. Informática fundamental: introdução ao processamento de dados. 1. ed. São Paulo: 

Érica, 2010. 
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Componente 

Curricular 

Epidemiologia, Prevenção e Controle de 

Infecções 
Semestre 5º Carga horária 80 

Ementa 

Conceitos e instrumentos da Epidemiologia na prevenção, controle e erradicação, compreendendo seus 

objetivos e a importância destes para a prática de Enfermagem. 

Bibliografia Básica 

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia & saúde. 7. ed. MedBook, 2013.  

MEDRONHO, R. A; BLOCH, V.; LUIZ, R. R; WERNECK, G. L. Epidemiologia. Atheneu, 2005. 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia - Teoria e Prática. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

Bibliografia Complementa 

CURY, G. C. Epidemiologia aplicada ao sistema único de saúde: programa de saúde da família. Belo 

Horizonte. Coopmed, 2005. 

MEDRONHO, Roberto Andrade. Epidemiologia: cadernos de exercícios. Atheneu, 2011. 

SCHECHTER, Mauro. Doenças infecciosas: conduta diagnóstica e terapêutica. Guanabara Koogan, 1998. 

ROITT, Ivan. Imunologia básica. Guanabara Koogan, 2000. 

BRASIL. Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed. Ministério da Saúde, 2005.   

 

 

 

Componente 

Curricular 
Optativa II Semestre 5º Carga horária 40 

 

 

 

6º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Cuidado Integral de Enfermagem na Saúde da Mulher 140 7 

Cuidado de Enfermagem na Saúde da Criança e Adolescente 140 7 

Cuidado de Enfermagem na Saúde do Adulto 100 5 

Optativa III 40 2 

TOTAL 420 21 

 

 

 

 

Componente 

Curricular 

Cuidado Integral de Enfermagem na 

Saúde da Mulher 
Semestre 6º Carga horária 140 

Ementa 

Visa despertar no aluno o interesse para os cuidados específicos com a saúde da  mulher nos aspectos 

ginecológico e obstétrico, sob a visão de saúde na comunidade e saúde hospitalar; enfatizando a necessidade 

dos cuidados de enfermagem na assistência: materna nos períodos gestacional e puerperal e suas 

complicações; desenvolvimento fetal e cuidados imediato e mediato ao recém-nascido; alterações físicas e 

psíquicas na gestação; nos períodos:  pré-parto, parto, puerpério de forma humanizada, com senso crítico, 

reflexivo, competência técnico-científica, ético-política, social, educativa e cultural das mulheres no seu 
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cotidiano privado e público, como também a integração do aluno com a pesquisa, com a comunidade e o 

relacionamento claro e conciso entre profissional de saúde e paciente dentro do ambiente hospitalar. 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem em ginecologia. São Paulo: E.P.U.,2004. 

COSTA, Ana Maria,; GUIMARÃES, Maria do Carmo Lessa. Saúde é assunto para mulher. Rede Nacional 

feminista de saúde e direitos reprodutivos, 2000. 

REZENDE. Obstetrícia. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2005. 

Bibliografia Complementar 

ZIEGEL, Erna E.; CRANLEY, Mecca S. Enfermagem obstétrica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1986. 

BRASIL. Anticoncepção de emergência:perguntas e respostas para profissionais de saúde.Brasília:Ministério 

da Saúde.2005. 

BRASIL. Atenção humanizada ao abortamento:norma técnica. Brasília:Ministério da Saúde.2005. 

BRASIL.Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasília:Ministério da Saúde.2006 

BRASIL. Pré-natal e puerpério:atenção qualificada e humanizada.Brasília.Ministério da Saúde.2005. 

 

 

 

Componente 

Curricular 

Cuidado de Enfermagem na Saúde da 

Criança e do Adolescente 
Semestre 6º Carga horária 140 

Ementa 

Interfaces entre a política de saúde e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil. Imunização infantil. Propedêutica de enfermagem pediátrica. Principais patologias 

na infância e adolescência. Assistência de enfermagem ao recém-nascido. Assistência de enfermagem à 

criança sadia e hospitalizada. Brinquedo terapêutico na assistência à criança. Atenção ao adolescente. 

Violência contra a criança e o adolescente: aspectos éticos, legais e assistenciais. 

Bibliografia Básica 

PERET FILHO,L.A.;MOURÃO,L.F.Pediatria hospitalar e de urgência.Belo  Horizonte: Coopmed, 2005. 

SANTANA, J. C.; KIPPER, D. J.; FIORE, R. W. Semiologia pediátrica. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

SIGAUD, C. H. S. Enfermagem Pediátrica: O cuidado de Enfermagem à criança e ao adolescente. E.P.U., 

São Paulo, 1996. 

Bibliografia Complementar 

SOUSA, A. L. T.M. ; KAWAMTO, A.F. O neonato, a criança e o adolescente. São Paulo: E.P.U., 2001. 

ALVES,C.R; VIANA, M. Saúde da Família: cuidando de crianças e adolescentes. Belo Horizonte: 

COOPMED, 2003. 

OLIVEIRA,R.G. Blackbook pediatria:medicamentos e rotinas médicas.Belo Horizonte: Coopmed, 2005. 

SANTOS, N. C. M. Urgência e Emergência para a Enfermagem: do atendimento pré-hospital (APH) a sala 

de emergência. 4ª edição. São Paulo: Iatria, 2007.  

STOPFKUCHEN,H. Primeiro atendimento a emergências em pediatria.São Paulo: Atheneu, 2001. 
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Componente 

Curricular 

Cuidado de Enfermagem na Saúde do 

Adulto 
Semestre 6º Carga horária 100 

Ementa 

Compreensão da situação do adulto no País; Conhecimentos e habilidades teórico-metodológicos da 

assistência de Enfermagem a indivíduos adultos em situações clínicas, considerando o perfil epidemiológico. 

Assistência de enfermagem sistematizada ao adulto abrangendo afecções agudas e crônicas, inclusive as 

complexas, realizando a avaliação, a implementação e a adequação da prática clínica em enfermagem. Ações 

de Enfermagem em instituições de saúde e comunidade. 

Bibliografia Básica 

BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDART, Doris Smith. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

ROBBINS, S.; KUMAR, V.; ABBAS, Abril K. Patologia - Bases Patológicas das Doenças. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005.  

BARBIERI, Renato Lamounier. Enfermagem medica e hospitalar. Rideel, 2005. 

Bibliografia Complementar 

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 2. ed. Artmed, 2003. 

DOENGES, Marilynn E. Diagnóstico de enfermagem: intervenções, prioridade, fundamentos. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

CAMARGO, João Lauro Viana de. Patologia geral: abordagem multidisciplinar. Guanabara Koogan, 2007. 

SILVA JUNIOR, Aluisio Gomes da. Modelos tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo da saúde 

coletiva. 2. ed. Hucitec, 2006. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Guanabara Koogan, 2002. 

 

 

 

 

7º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Cuidado Integral de Enfermagem na Atenção Saúde Mental 100 5 

Cuidado de Enfermagem na Saúde do Idoso 100 5 

Cuidado de Enfermagem em Urgência e Emergência 140 7 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME 60 3 

TOTAL 420 20 

 

Componente 

Curricular 

Cuidado de Enfermagem na Atenção à 

Saúde Mental 
Semestre 7º Carga horária 100 

Ementa 

Evolução histórica da loucura em seus aspectos culturais e sociais, visão atual e tendências da enfermagem 

psiquiátrica. Ações de saúde mental no processo de cuidar em enfermagem, Planejamento e implementação 

da assistência de promoção da saúde da qualidade de vida do indivíduo, da família e ou da comunidade e 

reabilitação nas diversas etapas do ciclo de vida do indivíduo. A reforma psiquiátrica, Rede de apoio para a 

reinserção social, Relacionamento enfermeiro - cliente, Relacionamento profissional e a saúde mental da 

equipe de saúde. 

Bibliografia Básica 

Componente 

Curricular 
Optativa III Semestre 8º Carga horária 40 
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DALLY, Peter; HARRINGTON, Heather. Psicologia e Psiquiatria na enfermagem. São Paulo: E.P.U., 2005. 

GELDER, Michael; MAYOU, Richard; GEDDES, jonh. Psiquiatria. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

HANUS, Michel; MARCHAL, Vincent. Psiquiatria e Cuidados de Enfermagem. São Paulo: Organização 

Andrei, 2003. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto – Juvenil. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde Mental no SUS: Acesso ao tratamento e mudança do modelo de 

atenção. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

NUNES FILHO, Eustachio Portella; BUENO, João Romildo; NARDI, Antonio Egídio. Psiquiatria e Saúde 

Mental: Conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais. São Paulo: Atheneu, 2005. 

Oda, Marisa Tamie. Assistencia de enfermagem a uma paciente em unidade psiquiatrica de um hospital geral. 

Nursing. n. 49, v. 5, 2002. 18-23 / 610 

Scherer, Edson Arthur. Percepções sobre coodenação e funcionamento de reuniões de equipe geral de um 

hospital-dia psiquiátrico. Revista Latino-Americana de Enfermagem. n. 1, v. 15, 2007. 113-119 / 610 

 

 

Componente 

Curricular 
Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso Semestre 7º Carga horária 100 

Ementa 

Compreensão da situação do idoso no Brasil; O cuidado de enfermagem frente ao processo de 

envelhecimento. O processo saúde/doença. Epidemiologia do envelhecimento.  Assistência de enfermagem 

sistematizada ao idoso, em regime de internação, de atendimento ambulatorial e instituições de apoio, 

abrangendo afecções agudas e crônicas, inclusive as complexas, realizando a avaliação, a implementação e a 

adequação da prática clínica em enfermagem. Política nacional do idoso. Maus tratos contra o idoso. O 

processo de envelhecimento como problema socioeconômico, político e cultural. 

Bibliografia Básica 

BRUNNER/SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

NETTO, Matheus Papaleo. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada, Atheneu, SP. 

2005. 

SALDANHA, Assuero Luiz. Saúde do idoso. Interciência, 2004. 

Bibliografia Complementar 

MENDONÇA, Felix. Estatuto do idoso: Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, e 

legislação correlata. Câmara dos Deputados, 2008. 

RAMOS, Luiz Roberto. Guia de geriatria e gerontologia. Manole, 2005. 

BRUNNER E SUDDARTH. Tratado de enfermagem medico-cirurgico. Guanabara Koogan, 2011. 

MEDRONHO, Roberto Andrade. Epidemiologia. 2. ed. Atheneu, 2011. 

SOUZA, Marcia de. Assistencia de enfermagem em infectologia. Atheneu, 2006.  

 

 

Componente 

Curricular 

Cuidado de Enfermagem em Urgência e 

Emergência 
Semestre 7º Carga horária 140 

Ementa 

Assistência nas principais emergências clínicas e cirúrgicas. Noções sobre traumatismo, classificação e 

traumatismos. Transporte de acidentados. Assistência de enfermagem nos acidentes físicos e químicos, 

corpos estranhos, acidentes por animal. Assistência de enfermagem numa UTI. Manuseio de equipamentos e 

aparelhos especiais. Planejamento dos cuidados, organização e supervisão de UTI e Pronto Socorro. 

Bibliografia Básica 
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BRUNNER/SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005.  

DIAZ, S. E. Emergência Médicas: manual prático indispensável: Rio de Janeiro: Revinter, 2006. 

HUDAK, C. M.; GALO, B. M.; BENZ, J. J. Cuidados intensivos de enfermagem: uma abordagem holística. 

6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL, Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências.Brasília:Ministério da Saúde,2006. 

MARTINS,H.S. Emergências Clinicas: abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

SANTOS,N.C.M.Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-hospitalar (APH) a sala de 

emergência.São Paulo:Iatria,2012. 

FONTINELE JR. Klinger. Urgência e emergência em enfermagem. AB, 2004. 

Figueiredo, Nébia Maria Almeida de. CTI: atuação, intervenção e cuidados de enfermagem. São Paulo: 

Yendis, 2008. 

 

 

 

 

 

Componente 

Curricular 
Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME Semestre 7º Carga horária 60 

Ementa 

Centro Cirúrgico no âmbito hospitalar: planta física, aspectos humanos e materiais: pessoal, material, fluxo e 

área de risco. O centro de material esterilizado, relação com centro cirúrgico e demais unidades. O paciente 

no trans-operatório, recepção e recuperação pós-anestésica. Equipe cirúrgica. Biossegurança e Bioética. 

Assistência Sistematizada de Enfermagem. 

Bibliografia Básica 

BRUNNER & SUDDARTR. Tratado de Enfermagem Médico- Cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro:Guanabara 

Koogan,2005. 

POSSARI,J. F. Centro Cirúrgico: Planejamento, organização e gestão, 1º ed. São Paulo:Iatria 2006. 

SILVA, M A. A. Enfermagem na Unidade de Centro Cirúrgico, 2ª ed. São Paulo, EPU, 2005. 

Bibliografia Complementar 

FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida de. Centro cirúrgico: atuação, intervenção e cuidados de enfermagem. 

Yendis, 2008. 

BETIOLI, Antonio Bento. Bioética, a ética da vida. São Paulo: LTr, 2013. 

ROSA, Maria Tereza Leguthe. Manual de instrumentação cirúrgica. Rideel, 2004. 

LEITÃO, Fernando Bueno Pereira. Anestesia e reanimação. Manole, 2009. 

SILVA, Maria D'Aparecida Andrade. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico. E.P.U., 2005.  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas. 
Difusão Enfermagem, 2003. 

 

 

 

8º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Planejamento, Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde 140 7 

Educação Permanente em Saúde 60 3 

Enfermagem e Saúde do trabalhador 60 3 



73 

 

Enfermagem e Saúde da População Quilombola e Indígena 60 3 

Vigilância em Saúde, Cultura e Sociedade 100 5 

TOTAL 420 21 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Curricular 

Planejamento Estratégico Aplicado aos 

Serviços de Saúde 
Semestre 8º Carga horária 140 

Ementa 

O Processo de Trabalho em Saúde: processo decisório e liderança em enfermagem, relações de poder nas 

organizações de saúde, relações humanas no trabalho e o trabalho em equipe; Teorias da Administração 

Geral: Bases teóricas da administração sua relação com a ciência e a prática de Enfermagem; Noções sobre  

Regulação, Controle, Avaliação  e Auditoria no SUS e  Planejamento e Programação  Local de Saúde; Gestão 

de pessoas, de recursos materiais e financeiros em saúde e enfermagem; Gestão dos serviços públicos de 

saúde e enfermagem. Gestão em redes. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Ministério da Saúde. SIAB: manual do sistema de informação de atenção básica. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2003. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Princípios e diretrizes para a gestão do trabalho no SUS. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6. ed. São Paulo: Elsevier Campus, 

2000. 

Bibliografia Complementar 

KURCGANT, P.; CUNHA,K. (coord). Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 2003. 

MOTTA, F. C. P. Teoria geral da administração: uma introdução.São Paulo: Pioneira,2000. 

SANTOS, E. F. et al. Legislação em enfermagem : atos normativos do exercício e do ensino de enfermagem. 

São Paulo: Atheneu, 2000. 

VERGARA, Sylvia Contant. Gestão de pessoas. 14. ed. Atlas S.A, 2013. 

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 6. ed. Atlas, 

2010. 

 

 

Componente 

Curricular 
Educação Permanente em Saúde Semestre 8º Carga horária 60 

Ementa 

Disciplina de caráter teórico prático que visa proporcionar ao acadêmico subsídios para o planejamento de 

ações de educação permanente em saúde para a prática profissional. Reflexão sobre as necessidades de 

aperfeiçoamento profissional a partir das necessidades locais. Desenvolvimento pedagógico para a 

elaboração de projetos de ensino em saúde. Oferece a reflexão da vivência prática do trabalho em saúde para 

reconhecer e identificar o desenvolvimento da equipe de saúde. 

Bibliografia Básica 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 

2011. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO 

NA SAÚDE. A Educação de gestão da educação na saúde: pólos de educação permanente em saúde: 

conceitos e caminhos a percorrer. Ministério da Saúde, 2005.   

VASCONCELOS, Eymard Mourão. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2. ed. Hucitec, 2001. 



74 

 

Bibliografia Complementar 

GANDIN, Danilo. Planejamento: como prática educativa. São Paulo: Edições Loyola, 2013.  

RANGEL, May. Supervisão pedagógica: princípios e práticas. 12. ed. São Paulo: Papirus, 2001. 

D‟ÁVILA, Cristina Maria. Didática e docência na educação superior: implicações para a formação de 

professores. São Paulo: Papius, 2012. 

POCHO, Cláudia Lopes. Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades na sala de aula. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2012. 

BORDENAVE, Juan Díaz. Estratégias de ensino- aprendizagem. 26. ed. Vozes, 2005.       

 

 

Componente 

Curricular 
Enfermagem e Saúde do Trabalhador Semestre 8º Carga horária 60 

Ementa 

Trabalho e sua origem. Saúde física e condições de trabalho. Riscos ocupacionais. Programa de Prevenção 

aos Riscos Ocupacionais. Acidente do trabalho, causas, consequências e prevenção. Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA. Atuação do enfermeiro na saúde ocupacional. Prevenção de doenças e 

promoção da saúde do trabalhador. Processo de Enfermagem. Ambulatório de Enfermagem Ocupacional. 

Bibliografia Básica 

BRASIL, Ministério da Saúde. Diagnóstico, tratamento, reabilitação, prevenção e fisiopatologia das 

LER/DORT. Brasilia: Ministério da Saúde, 2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção a saúde dos trabalhadores: expostos ao chumbo metálico. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2006. 

BRASIL.Ministério da Saúde. Anamnese ocupacional: manual de preenchimento da ficha resumo de 

atendimento ambulatorial em saúde do trabalhador (Firaast). Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Saúde do trabalhador. Brasilia: Ministério da Saúde, 2001. 

BRASIL. Perda auditiva induzida por ruído (PAIR).Brasília:Ministério da Saúde. 2006. 

BARBARA, Maristela Miranda. Educação integral dos trabalhadores: práticas em construção. Cut, 2003. 

SALIBA, Tuffi Messias. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do trabalhador. 8. ed. LTr, 

2012. 

MAENO, Maria. Saúde do trabalhador no SUS. Hucitec, 2005. 

 

 

Componente 

Curricular 

Enfermagem e Saúde da População 

Quilombola e Indígena 
Semestre 8º Carga horária 60 

Ementa 

Conceitos e organização do Sistema de Atenção à Saúde das Populações Quilombolas e Indígenas na 

perspectiva do Ministério da Saúde, ressaltando as necessidades de cada povo, bem como a importância da 

atuação da enfermagem frente às ações. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.  Política nacional de atenção 

à saúde dos povos indígenas.  Fundação Nacional de Saúde, 2002. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE.  A saúde da população negra e o SUS: ações afirmativas para avançar 

na equidade.  Ministério da Saúde, 2005. 

SANTOS, Roberto Figueira.  Desigualdades sociais, educação e ação  política:  além de outros textos.  
EDUFBA, 2012. 

Bibliografia Complementar 
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9º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Estágio Supervisionado I 400 20 

Trabalho de Conclusão de Curso I  40 2 

TOTAL 440 22 

 

 

CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda. Plantas medicinais e de rituais afro-brasileiros II: estudo 

etnofarmacobotânico. São Paulo: Ícone, 1998. 

 

PRESIDENCIA DA REPUBLICA. Promoção da igualdade racial: relatório de atividades 2005. Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 2005. 

GOMES, Mércia Pereira.  Antropologia:  ciência do homem: filosofia da cultura.  Contexto, 2011. 

LAPLANTINE, Francois.  Aprender antropologia.  Brasiliense, 2011. 

MELLO, Luiz Gonzaga de.  Antropologia cultural:  iniciação, teoria e temas. 18. ed.  Vozes, 2011. 

Componente 

Curricular 
Vigilância em Saúde, Cultura e Sociedade Semestre 1º Carga horária 100 

Ementa 

O Componente Curricular tem como objetivo fornecer ao profissional em formação, a compreensão da 

Vigilância em Saúde enquanto eixo de reorganização do modelo assistencial do SUS. Auxiliar na 

compreensão e no planejamento integrado das ações de promoção e proteção da saúde, relacionadas aos 

riscos e agravos relacionados ao ambiente, ao saneamento e aos processos produtivos. 

Bibliografia Básica 

BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. Ática, São Paulo, 2003 

CZERESNIA, D. e FREITAS, C.M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões e Tendencia. FioCruz, Rio de 

janeiro, 2003. 

ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia & Saúde. Medsi, Rio de janeiro, 2013. 

Bibliografia Complementar 

OHARA, Elisabete Calabuig Chapina.  Saúde da família:  considerações teóricas e aplicabilidade. Martinari, 

2008. 

MARQUIS, Bessie L. Administração e liderança em enfermagem:  teoria e pratica. 4. ed.  Artmed, 2005. 

GIDDENS, Anthony.  Sociologia. 6. ed.  Penso, 2012.  

COHN, Amélia.  Saúde no Brasil:  políticas e organização de serviço. 3. ed. Cortez, 1999. 

LAKATOS, Eva Maria.  Sociologia geral. 7. ed.  Atlas, 1999. 
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Componente 

Curricular 
TCC I Semestre 9º Carga horária 40 

Ementa 

Estuda a ciência e o processo teórico da investigação científica, compreendendo as etapas estratégicas do 

processo investigativo. Estuda as normas para produção de trabalhos monográficos segundo ABNT e 

periódicos nacionais e internacionais. Instrumentaliza a (o) graduanda (o) para a elaboração do projeto de 

pesquisa de TCC, visando à implementação e a divulgação de pesquisas em enfermagem. 

Bibliografia Básica 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2011.  

PRESTES, M. L. M. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: do planejamento aos textos, da 

escola a academia. Catanduva, SP: Respel, 2008.  

MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de 

pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

Bibliografia Complementar 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. 2010 

CARVALHO, M.C.M. de. Construindo o saber: Metodologia Científica, fundamentos e técnicas. 14ª ed., São 

Paulo: Papirus. 2005. 

CERVO, L. BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5ª ed., São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa.4. ed. São Paulo:Atlas,2002. 

SOARES, E.Metodologia científica: lógica, epistemologia e normas. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

 

 

 

Componente 

Curricular 
Estágio Curricular Supervisionado I Semestre 9º Carga horária 400 

Ementa 
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10º SEMESTRE 

Componentes Curriculares C.H. Créditos 

Estágio Supervisionado II 400 20 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 2 

TOTAL 440 22 

   

 

 

Componente 

Curricular 
Estágio Curricular Supervisionado II Semestre 10º Carga horária 400 

Ementa 

Vivência de novos processos de aproximação com o conhecimento teórico/prático, articulando a saúde 

individual e coletiva no âmbito de atuação da saúde coletiva e assistência de enfermagem na rede hospitalar. 

Bibliografia Básica 

BRUNNER/SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

HARRISON, T. R. e al. Medicina Interna. 15 ed., Rio de Janeiro: McGrawill, 2002. 

HORTA, Wanda A. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU, 1995. 

Bibliografia Complementar 

NETTINA, S.N. Manual de Prática de Enfermagem. 3 ed.; Trad.: André Luís de Souza Melgaço e cols.. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

GAS, Beverly Witter Du. Enfermagem pratica. Guanabara, 1988. 

KURCGANT, Paulina. Administração em enfermagem. E.P.U., 2003. 

LIMA, Nisia Trindade. Saude coletiva como compromisso. Fiocruz, 2006. 

Vivência de novos processos de aproximação com o conhecimento teórico/prático, articulando a saúde 

individual e coletiva no âmbito de atuação da saúde coletiva e assistência de enfermagem na rede básica e 

comunidade. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de normas de vacinação. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

GERALDES, P. C. A saúde coletiva de todos nós.Rio de Janeiro: Revinter, 1992. 

LIMA,N.T. Saúde Coletiva como compromisso – A trajetória de Abrasco. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

BRASIL. Prevenção clínica de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2006. 

BRASIL. Manual de rede de frio. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.  

DUCAN,B.B.;SCHMIDT,M.I.;GIUGLIANI,E.R.J.Medicina Ambulatorial:condutas de atenção primária 

baseadas em evidências.Porto Alegre:Artmed,2006. 

SILVA JUNIOR, A.G. Modelos tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo da saúde coletiva. São 

Paulo: Hucitec, 2006. 
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FONTINELE JUNIOR, Klinger. Administração hospitalar. AB, 2002. 

 

 

 

Componente 

Curricular 
TCC II Semestre 10º Carga horária 40 

Ementa 

Estuda a ciência e o processo teórico da investigação científica, compreendendo as etapas estratégicas do 

processo investigativo. Estuda as normas para produção de trabalhos monográficos segundo ABNT e 

periódicos nacionais e internacionais. Instrumentaliza a (o) graduanda (o) para o desenvolvimento da 

pesquisa e elaboração do artigo, visando à implementação e a divulgação de pesquisas em enfermagem. 

Bibliografia Básica 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2011.  

PRESTES, M. L. M. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: do planejamento aos textos, da 

escola a academia. Catanduva, SP: Respel, 2008.  

MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de 

pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

Bibliografia Complementar 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. 2010 

SOARES, E.Metodologia científica: lógica, epistemologia e normas. São Paulo: Atlas, 2003. 

VIEIRA, Sonia. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001 

CARVALHO, M.C.M. de. Construindo o saber: Metodologia Científica, fundamentos e técnicas. 14ª ed. São 

Paulo: Papirus. 2003. 

CERVO, L. BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. 5ª ed., São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

GIL, A.C. Como elaborar projeto de pesquisa.São Paulo:Atlas,2002. 

 

 

 

4.2 Estágio Curricular 

 

 O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade obrigatória, regulamentada e 

institucionalizada no âmbito do Curso e FACISA, com carga horária total de 800 horas, 

distribuídas em dois momentos específicos, sendo o Estagio Supervisionado I ofertado no 

9º semestre e o Estágio Supervisionado II no 10º semestre do Curso, com objetivo de 

fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do aluno sob 

orientação docente.  

Para o desenvolvimento do Estágio Supervisionado I e II, incluem-se orientações 

para a condução de avaliações periódicas com a utilização de instrumentos variados, com a 

finalidade de fornecer informações aos docentes e aos discentes acerca do 
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desenvolvimento das atividades realizadas, considerando a importância de encorajar o 

reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do 

ambiente escolar, inclusive os que se referem à experiência profissional julgada relevante 

para a área de formação considerada pelo curso: rede hospitalar e ambulatório e rede básica 

e comunidade. Desse modo, o Estágio Supervisionado I e o II são desenvolvidos seguindo 

o que a Resolução CNE/CES nº 4/2009 e a Resolução CNE/CES nº 3/2001 estabelece em 

seu Art. 7º, quando determina que, na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos 

teóricos e práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a 

incluir no currículo o estágio supervisionado em hospitais gerais e especializados, 

ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres 

do Curso de Graduação em Enfermagem. Seguindo ainda as legislações, o curso garante 

que, na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em estágio 

curricular supervisionado, pelo professor, seja assegurada efetiva participação dos 

enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio.  

E, sobre a organização de sua estrutura, como podemos observar na matriz 

curricular do curso, que a carga horária mínima do estágio curricular supervisionado 

obedece às legislações supracitadas, determinando-se que deverá totalizar 20% (vinte por 

cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base 

no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação (Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001). Com isso, o curso 

procura contemplar orientações para as atividades de estágio, buscando a integração do 

saber acadêmico à prática profissional, incentivando o aluno ao reconhecimento de 

habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, e, nesse processo, 

entende-se como muito importante para a formação do egresso, a aprendizagem social, 

profissional e cultural, proporcionada aos alunos do curso de Enfermagem pela 

aprendizagem em situações reais de vida acadêmica com a prática profissional é uma 

condição essencial à formação profissional.  

Portanto, considerada e valorizada no âmbito do curso de Enfermagem como muito 

importante instrumento de integração entre a teoria e a prática, permitindo ao aluno o 

contato com vivências da realidade e familiaridade com seu futuro ambiente de trabalho, 

sendo realizado na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, sob a responsabilidade e Coordenação de Estágios Curriculares Supervisionados 

na instituição de ensino. O Curso de Enfermagem da FACISA desenvolve seus estágios 
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supervisionados nas áreas de saúde coletiva, rede básica e hospitalar nos diversos níveis de 

atenção à saúde. Nessa trajetória de estágios curriculares, o aluno tem a oportunidade de 

vivenciar a atuação acadêmica junto à Comunidade, Unidade de Saúde da Família, 

Unidade Básica de Saúde, Ambulatórios de Especialidades e área Hospitalar, 

desenvolvendo ações socioeducativas, atividades assistenciais e administrativas. 

 Os discentes do Curso de Enfermagem tem a oportunidade de vincular os 

conhecimentos teóricos à prática, do 1º ao 8º semestres do Curso, realizando as práticas de 

ensino dos Componentes Curriculares específicos e profissionalizantes. Ficam destinados 

para o 9º e 10º semestres o Estágio Curricular Supervisionado I e II, respectivamente. 

 

QUADRO 03. Estágio Curricular Supervisionado I. 

 

SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE BÁSICA CARGA HORÁRIA 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde/ USF – Unidade de Saúde da 

Família 

 

 Gerência 

 Planejamento Familiar 

 Pré-natal 

 Serviço de Atenção à Saúde da Criança 

 Prevenção do câncer cérvico - uterino e de mama 

 Controle de Hipertensão 

 Controle de Diabetes 

 Imunização 

 Controle das DST, HIV / AIDS 

 Controle da Tuberculose 

 Controle de Hanseníase 

400 

 

Total de Carga Horária 400 

Estágio Curricular Supervisionado II 

SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE HOSPITALAR CARGA HORÁRIA 

 Unidade de Clínica Médica 

 Unidade de Clínica Cirúrgica 

 Unidade de Urgências e Emergências 

 Unidade de Alojamento Conjunto 

 Unidade de Psiquiatria 

 Unidade de Pediatria 

 Gerenciamento 

400 

   Total de Carga Horária 400 

 

 

Ressaltamos que os alunos devem desenvolver atividades de estágio em todos os 

setores que compõem as unidades de saúde, tanto no Estágio Supervisionado I, quanto do 
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Estágio Supervisionado II, sendo que a carga horária para cada setor será dividida 

conforme as condições de funcionamento das unidades. 

 O planejamento dos componentes curriculares contemplará uma abordagem das 

temáticas nos seus aspectos local, regional, estadual, nacional e, caso necessário, 

internacional, pautado no perfil demográfico e perfil epidemiológico, consoante com as 

agendas de saúde local, regional, estadual e nacional. 

A integração ensino serviço é uma meta a ser alcançada juntamente com o 

desenvolvimento da formação do enfermeiro do referido curso, tanto através de cursos de 

re-qualificação dos profissionais de serviço, como através da participação desses 

profissionais nas atividades de ensino e pesquisa que deverão se desenvolver no âmbito da 

Instituição de Ensino, entre outras atividades. 

 

 

4.3 Atividades Complementares 

 

 Atividades complementares (AC) são componentes curriculares obrigatórios, 

enriquecedores e complementadores do perfil do formando do Curso de Enfermagem da 

FACISA, permitem à realização de atividades teórico-práticas e possibilidades reais de 

complementação profissional, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência 

do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos, 

atividades independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e 

ações de extensão junto à comunidade.  

As AC têm por finalidade favorecer ao aluno a oportunidade de realizar, em 

prolongamento ao currículo pleno, uma trajetória autônoma e particular, com conteúdos 

extracurriculares que lhe permitam enriquecer o conhecimento Pedagógico propiciado pelo 

curso. As Atividades Complementares da FACISA, com o objetivo de promover 

complementação do conhecimento e discussão das situações éticas, clínicas e 

administrativas vivenciadas na prática profissional, estão de acordo com a Resolução nº 4, 

de 6 e abril de 2009, no seu Art. 1º, Parágrafo único, “(...) as atividades complementares 

dos cursos de graduação referidos no caput não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da 

carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações específicas contidas nas 

respectivas Diretrizes Curriculares.  
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Como também, nas DCN do Curso de Enfermagem lê-se que as “atividades 

complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de Graduação em 

Enfermagem e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou à distância”. As atividades complementares na FACISA 

foram divididas em cinco grupos: Ensino, Pesquisa, Extensão, Serviço Comunitário e 

Representação Estudantil, e incluem: projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, 

projetos de extensão, módulos temáticos (com ou sem avaliação), seminários, simpósios, 

congressos, conferências, cursos de educação continuada, dentre outras atividades. Estas 

atividades são assim desenvolvidas no transcorrer dos semestres letivos, em momento 

diversos, tanto dentro como fora da FACISA, utilizando-se como recursos metodológicos 

os seminários, estudos de caso, ciclo de palestras, grupos de discussão.  

As Atividades Complementares compõem a Dinâmica Curricular, correspondem a, 

no mínimo, 5% da carga horária total do curso e, no máximo, de 10% e possui 

regulamentação própria, disponibilizada pela FACISA, na internet, com acesso rápido e 

fácil a comunidade acadêmica e ao corpo docente do curso. Nesse entendimento, as 

Atividades Complementares na FACISA tem o limite de, no mínimo de 10% (dez por 

cento) da carga horária total do curso, ajustadas entre o corpo discente e a direção ou 

coordenação do curso, as quais tornarão públicas as modalidades admitidas, de sorte a 

permitir a sua livre escolha pelo aluno.   

Caberá ao Coordenador do Curso de Enfermagem aprovar o plano de Atividades 

Complementares de cada aluno e exigir a comprovação documental pertinente, controlar 

em ficha controle específica para essa atividade para acompanhamento acadêmico e 

remeter para o Diretor Acadêmico da Faculdade o tipo de atividade com documentos 

comprobatórios pertinentes para apreciação e aprovação junto a secretaria acadêmica. A 

secretaria acadêmica cabe lançar as atividades cumpridas e avaliadas com aprovação na 

ficha individual de cada aluno para controle acadêmico. Observar normas de 

acompanhamento, controle e avaliação das atividades acadêmicas no Regulamento de 

Atividades Complementares da FACISA, Itamaraju – BA. 

As atividades complementares do Curso de Enfermagem, previstas na matriz 

curricular, tem uma carga horária de 240 horas. Para cada atividade é computada uma 

carga horária individual e uma carga horária máxima, conforme a ficha de registro de 
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atividades complementares. O acompanhamento do cumprimento dessas atividades é feito 

pelo Colegiado do Curso. 

 

4.4 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, 

com carga horária total de 80 horas relógio (TCC I e II), desenvolvido nos 9º e 10º 

períodos do Curso de Graduação em Enfermagem da FACISA, consiste em uma pesquisa, 

relatada sob a forma de monografia na área da Enfermagem, envolvendo conhecimentos 

teóricos e práticos, desenvolvida individualmente pelo aluno, sob orientação docente.  

       As normas para o TCC inicialmente foram elaboradas pela Comissão da FACISA, 

responsável por essas atividades e, atualmente, com a instituição do NDE do Curso de 

Enfermagem, segue as normas da Comissão, Coordenado pela Coordenadora do Curso, em 

colaboração com a Coordenação dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC I e II, na 

FACISA, profissional docente responsável pela coordenação dos trabalhos. A 

Regulamentação específica para o TCC do curso de Enfermagem está disponibilizada via 

internet, com acesso rápido e fácil à comunidade acadêmica e ao Corpo Docente do Curso.                

Os objetivos do TCC é propiciar aos acadêmicos do Curso de Graduação em 

Enfermagem a oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no 

processo de pesquisa, estimulando a produção de novas formas de conceber a Enfermagem 

e de compreender o fenômeno saúde/doença, inclusive numa perspectiva interdisciplinar.  

Desde a implantação do curso de Enfermagem até o ano de 2011.2 foram 

produzidos 278 trabalhos de pesquisa pelos discentes, sendo verificado pelo currículo 

Lattes dos docentes a existência de onze (11) Linhas de Pesquisa. São elas: Gestão em 

Saúde; Ensino da enfermagem; Gerenciamento de serviços de saúde; Epidemiologia e 

Saúde Humana; Fundamentação Teórico-Metodológica de Assistência de Enfermagem; 

Biossegurança; Saúde da Mulher e Sexualidade; Saúde Mental; Saúde do Idoso; 

Assistência à Criança e ao Adolescente no Processo Saúde-Doença; Urgência e 

Emergência. O aluno é estimulado a apresentar os resultados dos trabalhos em seminários 

internos de pesquisa, a participação em eventos de iniciação científica e a publicar em 

periódicos especializados.  

A Coordenação do Curso, NDE e Corpo Docente tem a preocupação constante em 

buscar condições necessárias para estimular e orientar o aluno. No TCC I o aluno 
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desenvolve um projeto de pesquisa sob a orientação docente e no TCC II, a elaboração e 

defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, elaborado individualmente pelo discente, com 

orientação de um Professor e submetida à apreciação formal de uma Banca avaliadora.  

Desde o primeiro semestre do curso o aluno é orientado na elaboração de um pré-

projeto de pesquisa, na disciplina Metodologia Científica, com a colaboração também do 

componente curricular Comunicação Oral e Escrita, quando os professores trabalham 

juntos nessa direção, indicando referencias bibliográficas para leituras direcionadas aos 

temas escolhidos e delimitados pelos alunos e seus possíveis orientadores de TCC I e TCC 

II. Os TCC de cada Aluno são acompanhados por um Professor-Orientador, indicado na 

forma do regulamento, nos componentes curriculares TCC I e TCC II; cada Professor-

Orientador poderá acompanhar, simultaneamente, no máximo, 5 alunos e está disponível 

no Colegiado do Curso, conforme cronograma ajustado com os alunos sob sua orientação e 

tem como função acompanhar e orientar o aluno durante a elaboração do Projeto de 

Pesquisa e TCC, nos semestres letivos correspondentes (componentes curriculares TCC I e 

TCC II), nas seguintes questões: delimitação do tema escolhido; metodologia a ser 

utilizada pelo aluno; referências, cronograma de atividades a serem desenvolvidas; 

recebimento do TCC e sua entrega ao Colegiado do Curso e encaminhamento do aluno à 

Banca Examinadora para defesa de monografia, abrangendo qualquer ramo das Ciências da 

Saúde ou de disciplinas afins. 

 

 

4.5 Atendimento ao discente 

 

A FACISA oferece diferentes programas de apoio aos discentes. Em 2011, reativou 

o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico ao Discente (NAP) para atender, mediar e 

solucionar situações no âmbito acadêmico. O objetivo é oferecer acompanhamento 

psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho acadêmico. 

Contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, promovendo a 

integridade psicológica dos alunos.  

O serviço é coordenado por uma profissional com formação na área de Psicologia e 

conta com o atendimento de uma Assistente Social, sendo caracterizado por orientações 

individuais encaminhadas por professores e coordenadores. Com o objetivo de recuperar as 

deficiências de formação dos ingressantes, a FACISA oferece em seus Cursos de 
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Graduação o componente curricular Comunicação Oral e Escrita. Dá suporte ainda ao 

desenvolvimento de cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso, 

de acordo com as necessidades detectadas pela Coordenadora do Curso, por indicação dos 

professores e demanda dos discentes.  

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenadora do Curso e 

pelos professores com jornada semanal específica para essa finalidade. Essa orientação se 

faz personalizada e individualmente, mediante a prática de “portas abertas” onde cada 

estudante pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. O corpo discente tem como 

órgão de representação o Diretório Acadêmico (DA), regido por Estatuto próprio, por ele 

elaborado e aprovado na forma da lei. O DA tem por objetivo promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento do Instituto. Compete ao DA indicar os 

representantes discentes, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada à 

acumulação.  

Podemos declarar que as condições institucionais de atendimento ao discente são 

suficientes e temos buscado a sua implementação de modo constante, tornando a FACISA 

uma instituição de ensino privada diferente por suas ações de responsabilidade social e 

com discentes. Desse modo, pode-se verificar que há adequação das políticas de acesso, 

seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, acompanhamento pedagógico, 

espaço de participação e de convivência) praticadas pela FACISA e, desse jeito, demonstra 

adequada relação com as políticas públicas e com o contexto social em que está inserida.  

O Acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação 

continuada também são ações de responsabilidade da FACISA que tem buscado por meio 

de políticas institucionais, acompanhar os mecanismos necessários à efetivação desses 

aspectos. Nessa direção tem criado condições favoráveis para ouvir/escutar o corpo 

discente e formas adequadas para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação 

recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para 

estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida.  

Além disso, a opinião dos empregadores dos egressos é utilizada para revisar o 

plano e os programas. Por isso, existem atividades de atualização e formação continuada 

para os egressos. A IES está cadastrada no FIES, permitindo que os seus alunos possam ser 

beneficiados com o financiamento concedido. Aderiu também ao Programa Universidade 

para Todos, viabilizando mais um mecanismo de inserção e manutenção de alunos de baixa 

renda sem diploma de nível superior. O ProUni criado pela MP nº 213/2004 e 
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institucionalizado pela Lei nº 11.096/2005, tem como finalidade a concessão de bolsas de 

estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda. A IES, de acordo com suas 

possibilidades financeiras e na probabilidade de convênios com organismos de fomento 

externo, poderá oferecer bolsas de monitoria, pesquisa e extensão aos alunos, viabilizando 

a articulação do processo ensino-aprendizagem. 

A FACISA oferece ao Corpo Discente além da formação acadêmica e profissional, 

atividades extracurriculares e sócio-culturais, apoio pedagógico e financeiro (bolsas de 

estudos) e informações relativas à instituição e ao seu plano de desenvolvimento, à sua 

estrutura organizacional da direção e colegiados, aos procedimentos de utilização da 

biblioteca, dos laboratórios e de toda infra-estrutura. Oferece apoio psicológico em 

questões de ordem afetiva ou comportamental que possam interferir no seu processo de 

aprendizagem e/ou convívio social, facilitando a inserção dos alunos à vida acadêmica, 

além da promoção de atividades relacionadas com a conclusão do curso. 

Um dos princípios pelos quais a Instituição pauta suas ações refere-se ao 

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar o seu 

rendimento e a diminuir os índices de retenção e de evasão. Um instrumento importante de 

acompanhamento pedagógico dos alunos refere-se à criação de mecanismos intermediários 

de avaliação. 

No Programa de Nivelamento, recebe apoio pedagógico visando à superação de 

deficiências do ensino médio e de conteúdos pertinentes à sua formação acadêmica em 

curso. Esse processo é conduzido sempre na forma de atividades extra-classe, orientado e 

acompanhado por docentes da IES. São realizadas atividades para o desenvolvimento de 

habilidades e competências como leitura e interpretação de textos pertinentes a conteúdos 

ministrados em sala de aula, manuseio de computadores e de pesquisas nas principais bases 

da internet. Este processo oportunizará ao aluno o reforço escolar individual e coletivo, 

possibilitando a identificação de lacunas a serem superadas, na ampliação dos 

conhecimentos e, consequente, diminuição da evasão escolar. 

Com o propósito de nivelar a formação dos ingressantes, a Instituição oferece 

cursos aos acadêmicos, considerando as áreas de conhecimento dos cursos, 

compreendendo atividades voltadas para a revisão dos conhecimentos básicos relativos ao 

uso correto da língua portuguesa - gramática, redação e interpretação de texto -, de 

matemática, ou outra área do conhecimento que se fizer necessário. O objetivo desses 
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cursos é revisar, complementar e sedimentar conceitos essenciais para que o aluno 

acompanhe as disciplinas ministradas nos cursos de nível superior. 

O programa de incentivo à cultura é desenvolvido mediante a promoção de eventos 

(encontros, filmes, músicas, teatros, danças, palestras, etc.). Este programa também 

estimula a formação de grupos de estudos e pesquisas sobre temas pertinentes à educação 

superior.  

A FACISA possui alguns mecanismos próprios de apoio financeiro ao aluno, que se 

materializam na forma de bolsas de estudos e financiamentos, nas seguintes modalidades: 

bolsas de estudos da própria instituição, que têm por finalidade proporcionar ao aluno em 

dificuldades financeiras mesmo que passageiras ou sazonais, que são oferecidas na forma 

de descontos nas mensalidades, por carência ou por prestação de serviços; financiamento 

estudantil através dos convênios com o MEC (FIES e o PROUNI). 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FACISA, conforme objetivos e 

metas mencionadas, tem procurado destinar maior parcela de seus recursos orçamentários 

para programas de bolsas e apoio financeiro a alunos. Encontra-se cadastrado em 

programas oficiais de apoio financeiro e financiamento estudantil, como o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que concede empréstimos por 

meio das agências bancárias e o Programa Universidade para Todos (ProUni), que 

beneficia estudantes de baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais. 

Podem participar da seleção do ProUni candidatos que tenham cursado o ensino médio 

completo em escola pública ou em particular na condição de bolsista integral, que 

apresentem aproveitamento no Exame Nacional do Ensino  Médio  referente  ao  ano  de  

inscrição  no  ProUni  e  comprovem  carência socioeconômica, conforme critérios 

estabelecidos pelo programa.  

Ainda, como forma de atendimento ao discente, a FACISA disponibiliza para seus 

alunos que moram nas cidades circunvizinhas ônibus próprio para o acesso seguro e de 

qualidade subsidiando o valor do transporte em 50%. Aos alunos do Curso de Enfermagem 

são oferecidos todos estes benefícios de apoio pedagógico, cultural e financeiro. 

 

 

4.6 Sistema de avaliação do desempenho acadêmico 
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A avaliação de desempenho proposta no Curso de Enfermagem respeita as normas 

institucionais, as quais determinam o número mínimo de avaliações e a média para a 

aprovação do aluno, o que ainda caracteriza um sistema de avaliação formativa e somativa, 

por meio de créditos. Os critérios utilizados para avaliar o processo de ensino-

aprendizagem são específicos a cada componente curricular, buscando-se o equilíbrio entre 

o saber, o fazer, o estar em convívio e o ser. Para tanto, na sua maioria, os componentes 

curriculares adotam a avaliação do conhecimento, como também, das competências e 

habilidades manuais, desempenho de atividades e ações básicas e específicas da 

Enfermagem, assim como, englobam a avaliação de comportamento, relações 

interpessoais, respeito aos valores éticos e morais. E com isso, procura-se manter a 

coerência entre a proposta curricular do curso de Enfermagem e os Planos de Ensino 

desenvolvidos pelos docentes, com o princípio inter/transdisciplinar e de transversalidade 

adotado pela FACISA e curso de Enfermagem para o desenvolvimento do processo de 

avaliação de desempenho e rendimento escolar do aluno.  

O curso de Enfermagem utiliza múltiplos instrumentos de avaliação, como por 

exemplo: provas escritas, testes, seminários, resenhas de artigos e livros, relatórios de 

visitas técnicas, participação em sala de aula, debates, atividades práticas nas unidades de 

saúde, artigos, palestras, oficinas, apresentações orais, fichamentos temáticos, fitas de 

vídeo, estudos de casos, position paper, elaboração de artigos científicos, entre outros. 

O processo ensino e aprendizagem deve possibilitar que os discentes aprendam a 

monitorar o seu desempenho acadêmico, através da auto-avaliação e dos feedbacks 

oferecidos pelos docentes e terem, assim, condições de desenvolvimento de habilidades 

que o levem a avaliar a qualidade do seu desempenho, continuamente. Isso requer que o 

discente tenha adquirido um conjunto de competências que lhe possibilitem o seu 

crescimento constante. Além de valorizar conhecimentos assimilados, valorizar 

habilidades, atitudes, estimulando, assim, a autocrítica. 

A FACISA tem implementado uma prática de avaliação que envolve o corpo 

discente no processo de ensino. Implica em sensibilizar os grupos em sala de aula sobre a 

aprendizagem colaborativa, com trabalhos em equipes, atuando como parceiros entre si e 

com o docente, visando adquirir conhecimento sobre dado assunto apoiando-se em: (1) 

responsabilidade individual pela informação reunida pelo esforço do grupo; (2) 

interdependência positiva de forma que os discentes sintam que ninguém terá sucesso a 

não ser que todos o tenham; (3) melhor forma de entender um dado material, tendo que 
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explicá-lo a outros membros de um grupo; (4) desenvolvimento de habilidades 

interpessoais, que serão necessárias em outras situações na vida do sujeito; (5) 

desenvolvimento de habilidades para analisar a dinâmica de um grupo e trabalhar com 

problemas; (6) condução dos discentes a um grau maior de comprometimento com a 

aprendizagem individual e coletiva. 

Incide sobre a avaliação do desempenho escolar do aluno a frequência e 

aproveitamento escolar, de acordo com Regimento Interno da IES. É obrigatória a 

frequência de alunos e docentes; independente dos demais resultados obtidos é reprovado 

no componente curricular o aluno que não obtiver frequência de, no mínimo, 75 % das 

aulas e atividades realizadas. A verificação e registro de frequência, de responsabilidade 

docente e seu controle, para efeito da secretaria de cursos. O rendimento escolar de cada 

componente curricular é feita por notas inteiras de zero a dez, permite fração de décimos, 

por semestre, no mínimo, três avaliações de aprendizagem. O aluno será avaliado no 

semestre letivo através do desempenho em 3 (três) exercícios avaliativos, devendo o 

mesmo alcançar um somatório mínimo de 21 pontos de 30 pontos, considerado, portanto, 

aprovado na média o aluno que obtiver a média aritmética 7,0 (sete). Não atingindo a 

média aritmética 7,0 (sete) nos três primeiros exercícios, o aluno fará um quarto exame 

escrito, denominado de exame final, caso tenha alcançado a média aritmética mínima de 

3,0 (três), o aluno que não alcançar a média aritmética de 3,0 (três) está considerado 

reprovado na disciplina respectiva. Será considerado aprovado no exame final o aluno que 

alcançar a média aritmética 6,0 (seis). Caso o aluno não compareça a alguma avaliação da 

aprendizagem, justificado, poderá requerer no prazo de 72 horas a 2ª chamada da 

respectiva avaliação. Nesse processo, busca-se, por meio de dinâmicas abertas, dialógico-

comunicativas, a relação desejada pelo curso de Enfermagem, entre professores e alunos, 

priorizando sempre a troca de conhecimentos e experiências, estimulando a análise, 

reflexão crítica e resolutividade da prática profissional. 

São instrumentos metodológicos no transcorrer do curso: 

 leitura e discussão de textos; 

 aulas expositivas; 

 seminários; 

 trabalhos escritos; 

 estudo dirigido em grupo e individual; 

 provas escritas; 
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 exposição oral; 

 exercícios em sala de aula; 

 visitas técnicas; 

 aulas práticas; 

 palestras; 

 publicações; 

 cursos; 

 workshops; 

 monitoria; 

 pesquisa e extensão. 

 

 

4.7 Práticas pedagógicas e metodológicas de ensino-aprendizagem 

 

O ensino que a FACISA proporciona aos seus estudantes garante a qualidade 

técnica necessária à formação profissional e ao mesmo tempo à inserção social cidadã, 

ativa e participativa, oferecendo condições de acesso a estudantes com diferentes 

dificuldades. Para isso, o ensino se articula indissociavelmente à extensão, como forma 

indispensável de garantir aos estudantes uma formação profissional de qualidade ao 

mesmo tempo comprometida com as demandas sociais e ambientais. 

 A interdisciplinaridade deverá ser buscada pela constante cooperação entre áreas do 

conhecimento. Supõe um eixo integrador, que pode ser um objeto de conhecimento, 

identificado num projeto de pesquisa, num plano de intervenção, no desenvolvimento de 

uma unidade didática comum entre componentes curriculares, permitindo o estudo de um 

conteúdo em suas diferentes dimensões e áreas do saber, dentre outros, lembrando sempre 

que a metodologia do ensino deve utilizar-se de duas funções básicas: a incentivadora e a 

orientadora, de modo a estimular a participação ativa do discente no ato de aprender, e 

orientando no processo de aprendizagem do aluno, auxiliando na construção do seu próprio 

conhecimento. 

 Mais uma vez, a interdisciplinaridade assume papel relevante, por valorizar o 

diálogo entre os saberes, como principal instrumento para a realização dos atos de ensino e 

de aprender, assegurando o encontro entre a formação acadêmica e o mundo da profissão e 

do trabalho. 
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  Esta Instituição, em suas práticas metodológicas, estimula a presença de um 

educador com perfil que envolva, no mínimo, as seguintes práticas: a) atuar como 

facilitador e orientador do processo de ensino/aprendizagem; b) manter diálogo 

permanente com os outros colegas docentes para facilitar o planejamento, a organização e 

a adaptação das práticas pedagógicas; c) promover a socialização do saber; d) ter 

flexibilidade para facilitar o processo de troca entre discente e docente; e) encorajar e 

aceitar a iniciativa do discente; f) ser criativo na preparação e execução de aulas; g) 

preparar material atualizado e de qualidade; h) considerar a realidade do discente no 

processo de aprendizagem. Por razões dessa natureza, a política de ensino favorece um 

currículo que garante uma integração do processo formativo. Nessa abordagem processual 

e dinâmica , a metodologia de ensino/aprendizagem exige a participação ativa dos docentes 

e discentes, superando-se a didática  reprodutivista centrada no professor. 

             Assim, a formação de profissionais críticos e conscientes, voltados para a 

transformação social é de importância ímpar para a comunidade. Para que isso ocorra o 

docente precisa contextualizar sua prática de ensino, de forma que o discente seja 

considerado em sua totalidade, com uma identidade individual e coletiva, com capacidade 

de compreender e intervir na realidade. 

            Em paralelo, considera ainda, que o discente tenha consciência de que a qualidade 

do curso não depende somente do corpo docente, do currículo, da infra-estrutura física, 

tecnológica e de materiais, mas, principalmente, do nível de comprometimento e de 

motivação que tem pelo curso como um todo. 

            As novas diretrizes curriculares definem o perfil do formando baseado em 

competências. Assim, cabe à instituição de ensino superior adotar uma prática pedagógica, 

conciliando a teoria à prática. Nesse aspecto, o conhecimento é informado e transformado 

pela interação de ambos. Docente e discente serão os responsáveis pela construção 

contínua do conhecimento, uma vez que o perfil do egresso baseado em competências 

exige a adoção de práticas pedagógicas centradas no interacionismo e/ou no 

construtivismo; afinal, o conhecimento se forma e se transforma pela interação de ambos, 

onde o aluno não é passivo e o professor não é um simples transmissor de conhecimento. 

             Por essa ótica, os docentes devem adotar práticas pedagógicas que estimulem a 

participação dos discentes, observando que o saber fazer deve estar acompanhado do saber 

o porquê está fazendo. O processo de aprendizado também passa pelo compromisso do 

docente em estar atualizado com o conhecimento do conteúdo, manter uma reflexão 
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constante da sua profissão e o bom relacionamento com os discentes. O conhecimento do 

conteúdo permite colocar as informações com mais credibilidade e confiança para os 

discentes; a reflexão da docência permite um amadurecimento do profissional, 

posicionando-se dentro de uma atualização mais apropriada. O bom relacionamento entre 

os discentes abre oportunidades, criando um vínculo que propicia maior abertura e 

possibilidades para a interação discente-docente na construção do conhecimento. Através 

desses elementos, é possível oferecer aos alunos a qualidade técnica necessária à formação 

profissional e, ao mesmo tempo, a inserção social cidadã,ativa e participativa. 

              Em consonância com as novas diretrizes curriculares as práticas pedagógicas 

devem reconhecer a importância em criar as condições necessárias para o desenvolvimento 

de competências relativas ao ato de se relacionar, de liderar, de valorizar a busca do 

conhecimento permanente, de iniciativa, de flexibilidade, de criatividade, de persistência, 

de conduta ética e de responsabilidade social e de cidadania, analisar contextos de 

planejamento e organização, de resultados com qualidade, de empreender, de gerenciar 

pessoas e recursos escassos, de tomada de decisão, de negociação, de comunicação e 

raciocínio lógico, analítico e crítico.  

               As práticas pedagógicas, ainda observando as diretrizes curriculares, devem 

primar pela coerência com a proposta pedagógica do curso, atendendo aos seus objetivos, 

contexto em que se encontra inserido, perfil do discente e do docente, conteúdos 

curriculares e a sistemática de avaliação. De acordo com as necessidades atuais, deve-se 

buscar a contextualização e a interdisciplinaridade dos conteúdos programáticos para os 

discentes observarem a sua aplicabilidade junto às organizações e ao mercado..  

             As ações pedagógicas, a exemplo de estudos de caso, pesquisa em campo, relatos 

de experiências, painéis de debates, visitas técnicas a instituições, simulações, dentre 

outros, favorecem a integração da teoria com a prática. Isso permite refletir sobre uma 

realidade estudada, criando condições para o desenvolvimento de competências 

importantes para o contexto de mudança que se vive atualmente. 

 

 

4.8 Sistema de avaliação do projeto de curso 

 

Além, do sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, a 

FACISA/CESESB possui um sistema de auto-avaliação dos cursos, composto por: 
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   a) Avaliações semestrais do Corpo Docente, quando os alunos são convidados a 

manifestarem sobre o desempenho dos docentes nas áreas: 

 

 relativas aos conteúdos das disciplinas ministradas, tais como o domínio dos 

mesmo, a precisão e a abrangência das informações transmitidas; 

 didático-pedagógicas, como clareza, adequação da metodologia de aulas e das 

avaliações. 

 

b) Avaliações anuais da IES, nas quais os alunos têm a oportunidade de opinar a 

respeito da: 

 

 atuação da Coordenação de Curso no acolhimento das solicitações, críticas e 

sugestões de aprimoramento e também no encaminhamento e resolução das 

pendências; 

 atuação do corpo diretivo ao considerar as necessidades e sugestões     dos alunos 

no processo decisório; 

 qualidade dos serviços prestados pelo Setor Acadêmico-Administrativo; 

 adequação e atualização do acervo, horário de funcionamento e atendimento da 

biblioteca; 

 adequação dos recursos audiovisuais, de informática e de apoio geral às atividades 

didático-pedagógicas; 

 adequação das instalações físicas da FACISA/CESESB. 

 

Coerente com a concepção e os objetivos da formação profissional a FACISA tem 

seu sistema de avaliação constantemente analisado e avaliado, no sentido de que seus 

resultados representem fidelidade e credibilidade, e que atenda às expectativas da 

comunidade acadêmica. 

 

 

4.10Ações decorrentes do processo de avaliação do curso 
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 O curso é analisado constantemente à luz das recomendações do Conselho Federal 

de Enfermagem e da legislação educacional específica. Do ponto de vista acadêmico, há 

constante e periódica avaliação do PPC, em consonância com o PPI e PDI, dos conteúdos 

curriculares e sua atualização em discussões no NDE decorrentes dos dados das Avaliações 

Institucionais, das reclamações da Ouvidoria, e de sugestões de docentes em reuniões de 

Colegiado.  

Ao início e ao final de cada semestre são saneadas questões suscitadas nos 

semestres anteriores de acordo com os dados levantados e com a avaliação dos discentes e 

da coordenação do curso. São também oferecidos cursos de atualização aos docentes bem 

como discussões e abordagens didático-pedagógicas como avaliação do processo ensino-

aprendizagem e andragogia em sede de planejamento do semestre letivo. Os resultados da 

autoavaliação e das avaliações externas são utilizadas como subsídios para a revisão 

permanente do PDI e, do mesmo modo, favorecem as ações de melhorias acadêmicas e 

técnico-administrativas, tornando-se consequentes dos processos avaliativos.  

A FACISA com Gestão atual, muito atuante, tem buscado atender as exigências do 

curso, com Comissão Própria de Avaliação - CPA implantada e funcionando 

adequadamente, com efetiva participação com envolvimento da comunidade interna 

(professores, alunos e técnico-administrativos) e externa nos processos de autoavaliação 

institucional, e há divulgação das análises e dos resultados das avaliações, estando as 

informações correspondentes acessíveis à comunidade acadêmica em murais, site da IES e 

em seminários integradores promovidos pela CPA para socialização dos resultados.  

A Avaliação interna/auto-avaliação é um processo em construção articulado com as 

ações da CPA, faz parte do processo de aprendizagem e modo contínuo de 

acompanhamento de todas as atividades que envolvem os cursos por ela ofertados, inserida 

no cotidiano institucional, com ampla participação da comunidade acadêmica, portanto um 

instrumento de consolidação e efetividade do PPC de Enfermagem. Os resultados são 

tabulados e interpretados para que possam servir de subsídios ao estabelecimento de novas 

diretrizes e ações institucionais. Nesse processo, há envolvimento de todos os segmentos 

da IES.  

A atualização do PPC é um das consequências da análise dos resultados de questões 

relativas ao conjunto dos componentes curriculares do Curso de Enfermagem e processos 

pedagógicos que compõem as atividades acadêmicas, que ao serem analisados levou-se em 

conta a opinião do aluno e do docente sobre o seu lugar no processo de ensino-
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aprendizagem e como consideram a relação professor-aluno no curso. Em decorrência dos 

resultados obtidos no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -ENADE, a 

FACISA constituiu um Grupo de Trabalho articulado com CPA, visando identificar as 

possíveis causas dos resultados obtidos e proporções corretivas a serem implementadas no 

âmbito do Curso. 

 

 

5 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

O Coordenador do Curso, Professor Fabrício José Souza Bastos, é Doutorando em 

Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(USP) ingressante em 2011.1, Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2003.2, Especialista em Enfermagem em 

Emergência pela Faculdade Madre Thaís em 2012.2, Bacharel em Enfermagem pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em 1999.2. Tem 14 anos de experiência no 

Magistério Superior e 1 ano de gestão acadêmica no curso de Enfermagem da UIME-

Itabuna (Agosto de 2011 a Agosto de 2012). É Professor Assistente no curso de 

Enfermagem do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC) desde 2004 até a presente data. Lecionou na Faculdade de tecnologia e 

Ciências (FTC-Itabuna), Faculdade de Ilhéus (CESUPI), Faculdade Madre Thaís, UNIME 

Itabuna e Faculdade Guanambi – Pós Graduação. Tem se dedicado especialmente a 

carreira acadêmica ao longo da sua trajetória profissional. Atua no ensino, pesquisa e 

extensão, no nível de Graduação em Enfermagem, com ênfase em Enfermagem em 

Emergência, Atenção Primária a Saúde e Redes de Atenção a Saúde. 

A Coordenação do Curso possui atribuições definidas no Regimento da Faculdade e 

uma atuação eficaz que atende aos questionamentos e às solicitações dos discentes e 

docentes tornando a condução do curso em uma linha coerente e sistemática. A 

Coordenação é o ponto de contato com os docentes e discentes, cabendo–lhe a 

responsabilidade da concepção do projeto que será construído coletivamente pela 

comunidade acadêmica do curso. 

             Designada pelo Diretor Geral, a Coordenação do Curso exerce um papel básico na 

condução do curso, liderando e interpretando o pensamento e os anseios do corpo docente 

e discente, bem como aplicando as decisões do colegiado do curso e com ele mantendo 
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permanente integração. Atua em parceria com todos os segmentos da FACISA, através da 

participação ativa em todas as atividades curriculares e extracurriculares, promovendo 

reuniões que permitem aos professores discutir, planejar e elaborar as ações que serão 

implementadas não só para que o curso respeite as orientações de caráter geral como 

contemple e privilegie parcerias com o objetivo de promover a integração da FACISA com 

a comunidade local, contribuindo para a melhoria do curso. 

              Nas reuniões com o corpo docente a Coordenação enfatiza a integração didático-

pedagógica norteadora da prática da gestão acadêmica que compõe o cotidiano do curso 

sobre as ações que estão ou serão implementadas. Considera-se imprescindível assegurar 

que os conteúdos programáticos sejam ministrados dentro de seus enfoques e dados o 

tratamento adequado às questões cuja relevância precisa ser encarada de forma 

diferenciada. A Coordenação realiza anualmente o planejamento do curso, onde descrimina 

os projetos e as ações que pretende implantar no decorrer do curso, levando à apreciação 

da Direção Acadêmica relatório de atividades desenvolvidas contendo o desenrolar dos 

planos elaborados no início do ano. 

            Desta forma, o funcionamento do curso ocorre de forma padronizada no que 

concerne à filosofia de atuação e à garantia dos requisitos mínimos de qualidade exigidos. 

Conforme estabelecidos do Regimento da Instituição as a Coordenação do Curso tem as 

atribuições de: 

a) avaliar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso sob sua 

orientação e submeter à aprovação do conselho acadêmico; 

b) representar o curso junto aos órgãos da faculdade; 

c) convocar e presidir as reuniões de docentes e pessoal técnico-administrativo do 

curso sob sua responsabilidade; 

d) coordenar e supervisionar os planos de atividades do curso sob sua 

responsabilidade; 

e) apresentar anualmente à diretoria e ao conselho acadêmico, relatório das 

atividades do curso sob sua coordenação; 

f) encaminhar ao conselho acadêmico e vice-diretor proposta de admissão ou 

dispensa do pessoal docente e de pessoal técnico-administrativo que atuem no curso sob 

sua responsabilidade; 

g) elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas alterações e 

submeter à aprovação do conselho superior de administração; 
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h) propor à diretoria a designação de monitores, ouvido o professor do componente 

curricular;  

i) analisar e submeter à apreciação da coordenação de registro acadêmico os 

pedidos de transferência, matrículas especiais e de portadores de diploma e aproveitamento 

de estudos, ouvindo, quando for o caso, os professores dos componentes curriculares; 

j) designar, quando necessário, docentes pertencentes ao curso sob sua coordenação 

para auxiliarem na orientação dos estudantes do curso; 

k) cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento e demais normas 

pertinentes. 

 

A coordenação do curso de enfermagem atua no sentido do aprimoramento e da 

qualidade do curso. Sua gestão é democrática, participativa e direcionada à coordenação e 

orientação das atividades acadêmicas com a observância do seu Projeto Pedagógico, da 

legislação educacional e específica do curso e das normas institucionais internas. As ações 

e projetos acadêmicos do curso são construídos e compartilhados com os órgãos 

institucionais e demais coordenações de cursos de graduação, tendo em vista a busca da 

interdisciplinaridade.  

As relações com a Direção Geral, Corpo Docente e Discente e Funcionários 

Técnico-Administrativos são pautadas na ética e na cordialidade primando por respostas 

rápidas às demandas internas e externas e às solicitações dos alunos.  

A coordenação mantém contato direto com discentes e docentes, através de 

reuniões periódicas e visitas a salas de aulas e ambientes de convívio, criando espaço para 

o diálogo franco e aberto, incentivando o exercício da crítica, das solicitações e da 

apresentação de propostas ou ideias, comunicando e consultando o corpo docente e 

discente de modificações no curso.  

Além disso, realiza ações científicas e culturais objetivando a convivência entre os 

discentes, docentes e comunidade, utilizando-se de propostas didático-pedagógicas e 

transdisciplinares no âmbito do Curso de Enfermagem, estimulando os processos de 

ensino-aprendizagem e vida acadêmica, envolvendo a comunidade acadêmica da IES e a 

comunidade local e regional.  

A coordenação busca envolver docentes e discentes na elaboração e realização de 

ações de cunho acadêmico e social aproximando a coordenação do desenvolvimento 

científico, profissional e social do discente, aproximando-o da realidade institucional e 
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regional. E, atua no âmbito dos órgãos institucionais como membro do Conselho Superior 

de Educação e Presidente do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante, 

direcionando a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias, propondo pautas e 

temáticas e responsabilizando-se pela condução dos trabalhos e discussões e suas 

respectivas documentações. Como também, na orientação e coordenação de projeto de 

pesquisa com alunos e docentes nas temáticas Geronto-Geriatria e Violência.  

Em relação à postura adotada pela coordenação do curso, destaca-se o empenho na 

reestruturação do curso com o envolvimento do corpo docente e discente. Esse trabalho 

tem demonstrado a seriedade e a excelência na condução do curso, o que tem refletido no 

aumento da procura pelo curso de Enfermagem revelado pelo número de inscritos no 

último vestibular. Como também, podemos destacar a participação do curso com 

envolvimento na Comunidade Local e Regional. 

 

 

5.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante, normatizado pela Resolução/CONAES nº 1 de 

junho de 2010, tem por objetivo o acompanhamento do processo de consolidação do 

Projeto Pedagógico do Curso, mediante o envolvimento de docentes qualificados a 

contribuir com a dinâmica e a concepção do curso. Assim, como a Portaria MEC nº 

147/2007 que estabelece que o NDE é responsável pela formulação do projeto pedagógico 

do curso, sua implementação e desenvolvimento, com titulação em nível de pós-graduação 

stricto sensu, contrato de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao 

curso e experiência docente.  

O NDE do Curso de Enfermagem da FACISA foi implementado em 2010 após 

discussão e redação do texto final do seu Regulamento. A partir da sua criação o NDE tem 

se reunido periodicamente tendo em vista o processo de atualização e reorganização da 

matriz curricular bem como a definição do eixo temático e linhas de pesquisa para o curso, 

em consonância com as diretrizes curriculares nacionais previstas na Resolução CNE/CES 

nº 3/2001; Resolução CNE/CES nº 4, de 6 de abril de 2009 e Parecer CNE/CES nº 

213/2008 que  trata da carga horária tempo mínimo de integralização curricular do curso de 

Enfermagem.  
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Sua atuação tem sido no sentido da busca da identidade do curso de acordo com o 

contexto social, as demandas regionais e o mercado de trabalho, tendo como base com o 

perfil profissional do egresso que a FACISA pretende formar. Todos os membros são 

professores ativos e atuantes, com formação acadêmica qualificada que discutem 

conjuntamente a realização dos objetivos do curso, atualização e reorganização da estrutura 

e conteúdos curriculares, avaliação das metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem, 

orientação de estágio supervisionado e TCC e estratégias de abordagens interdisciplinares 

dos conteúdos curriculares. Além disso, é atuante na concepção do curso, consolidação e 

contínua atualização do PPC, contribuindo com a consolidação do perfil do egresso do 

curso de Enfermagem na FACISA, zelando pela integração curricular interdisciplinar entre 

as diferentes atividades de ensino constantes no currículo e PPC do curso, buscando formas 

de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão.  

Atualmente, desenvolve trabalhos no âmbito do curso nos eixos: Gestão em Saúde; 

Ensino da enfermagem; Gerenciamento de serviços de saúde; Epidemiologia e Saúde 

Humana; Fundamentação Teórico-Metodológica de Assistência de Enfermagem; 

Biossegurança; Saúde da Mulher e Sexualidade; Saúde Mental; Saúde do Idoso; 

Assistência à Criança e ao Adolescente no Processo Saúde-Doença; Urgência e 

Emergência, fazendo integração da área de Enfermagem e do Curso com outros Cursos 

ofertados na FACISA. Essas linhas e eixos de pesquisa e de extensão são oriundos das 

necessidades da graduação, exigências do mercado e alinhadas com as políticas públicas 

relativas à área de conhecimento do Curso. 

            

 

5.2 Colegiado Do Curso 

 

 

O Colegiado de Curso - CC é o setor deliberativo em matéria de natureza didático-

científica, e consultiva em matéria administrativa e disciplinar, a cuja competência está 

afeta a execução das atividades didático-pedagógicas dos cursos e a fixação da 

programação do semestre. O Colegiado de Curso deverá planejar e executar as funções que 

lhe forem atribuídas, coordenando e controlando as suas atividades em dois níveis: 

 

 o executivo, exercido pelo coordenador do colegiado; 
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 o deliberativo, exercido por um plenário constituído pelos docentes em exercício, 

representantes dos componentes curriculares obrigatórios do currículo do curso e 

representantes do corpo discente no total estabelecido pela legislação vigente. 

 

  O colegiado do curso disponibiliza aos docentes, infra-estrutura necessária à 

realização de suas atividades pedagógicas, dispondo, para tanto, de técnicos e auxiliares 

com a incumbência de providenciar recursos áudios-visuais, reprografia de textos, 

preparação de slides e outros recursos didáticos solicitados pelo docente. Quanto ao 

aspecto pedagógico, a coordenação, ao promover mensalmente as reuniões de 

coordenação, reflete as práticas pedagógicas dos docentes.  

  Não obstante as informações regimentalmente estabelecidas, esta IES, em 

consonância com o que sugerem Bernardes e Ambioni (2001), entendem e absorvem que 

as atividades do coordenador do colegiado do curso abrangem as funções políticas, 

administrativas, acadêmicas e institucionais. Dentre as funções políticas destacam-se 

aquelas relacionadas à liderança; profundo conhecimento da área; estímulo aos docentes; e 

integração do curso ao mercado. Com relação às funções administrativas, cabe ao 

coordenador do colegiado supervisionar a infra-estrutura física e tecnológica necessária 

para o curso; supervisionar a atualização da Biblioteca (livros, vídeos, periódicos), 

laboratórios; supervisionar a freqüência (docente e discente); indicar admissões e 

demissões de docentes; gerenciar a adimplência do curso.  

           As funções acadêmicas indicam que o colegiado do curso deve liderar o processo de 

revisão; incentivar a incorporação de novas tecnologias; implementar atividades 

complementares, de extensão e de monitorias; acompanhar a coordenação de estágio. Por 

fim, as funções institucionais estabelecem que o coordenador do colegiado deve 

administrar a relação do Curso com a Instituição, interagir com os Conselhos Profissionais; 

gerenciar o processo de reconhecimento  e interagir com a comunidade. 

 

 

 

5.3 Corpo Docente 

 

 

A administração da Instituição entende e tem ciência da importância da 

participação dos docentes, não só no âmbito das decisões de natureza didático-

pedagógicas, como também na área de gestão administrativa. Por essa razão, o seu corpo 
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docente tem uma representação deliberativa importante na composição dos Conselhos 

Superiores e demais Órgãos Colegiados, na perspectiva de tornar coerentes as decisões que 

envolvem a gestão do patrimônio acadêmico, possibilitando um envolvimento participativo 

e atuante.  

      O corpo docente, ao mesmo tempo em que orienta, dirige e ministra o ensino de 

seu próprio componente curricular, está envolvido na elaboração da proposta pedagógica 

de seus cursos, participa de reuniões e trabalhos dos colegiados e de comissões para as 

quais é designado. Dentro da filosofia da Instituição, colabora, ainda, com as atividades de 

articulação da Faculdade, no sentido de integrá-lo com a comunidade a que serve. 

    O corpo docente do Curso é composto, em sua maioria, por profissionais que 

atuam no mercado de trabalho, aliando vasta e notória experiência prática com alto grau de 

comprometimento acadêmico. O corpo docente do Curso de Enfermagem é constituído de 

professores com ampla experiência acadêmica e profissional, tendo título correspondente 

de especialistas, mestres e doutores.  

  O regime de trabalho do corpo docente do Curso de Enfermagem está 

regulamentado no Plano de Carreira. O quadro docente é composto de seis docentes 

horistas, nove docentes em regime parcial e dois docentes em regime integral. 

A FACISA possui uma política de recursos humanos, com o objetivo de valorizar 

seus quadros profissionais, baseada nos seguintes princípios: 

 desenvolver relações harmônicas entre os membros de sua comunidade acadêmica; 

 estimular a criatividade e a participação de docentes e funcionários técnico-

administrativos em todas as atividades da instituição, formais e não-formais; 

 estimular e apoiar a produção científica dos docentes e as iniciativas individuais de 

setores administrativos ou acadêmicos para a capacitação docente e/ou técnico-

profissional; 

 oferecer ao corpo docente suporte material, didático e pedagógico para o 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão na forma de 

softwares específicos, equipamentos de multimídia, acessórios convencionais, bem 

como treinamentos para o uso e aplicação desses recursos; 

 aprimorar as condições de trabalho com a atualização sistemática dos padrões 

salariais de sua comunidade trabalhadora; 

 buscar elevados padrões éticos no desempenho profissional. 
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O Programa de Capacitação para o Corpo Docente e Técnico-Administrativo, busca 

melhorar a qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e da gestão da FACISA, 

por meio de cursos de pós-graduação e de treinamentos para atualização profissional, 

oportunizando a todos os docentes e funcionários condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

São oferecidos os seguintes incentivos, além dos previstos no Plano de Carreira: 

 concessão de bolsas de estudos para os cursos de doutorado, mestrado, 

especialização e/ou aperfeiçoamento, em instituições brasileiras; 

 concessão de auxílio financeiro para os docentes e funcionários participarem de 

congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou 

afim; 

 realização  de treinamentos e de outras capacitações para atualização profissional;  

 divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos 

acadêmicos dos docentes e/ ou funcionários técnico-administrativos; 

 autorização de licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para 

participação em atividades externas ou internas, como cursos, eventos e/ou 

treinamentos profissionais. 

 

 Os programas de pós-graduação, graduação e de treinamento profissional, são 

financiados com recursos próprios da Mantenedora, e por recursos alocados por terceiros. 

O orçamento anual da FACISA destina recursos suficientes para a execução destes 

benefícios e incentivos ao Corpo Docente e Técnico-Administrativo.  

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Docente disciplina as condições de 

admissão, demissão, direitos e vantagens, bem como os deveres e responsabilidades dos 

membros do magistério superior da FACISA. 

As relações de trabalho dos membros do magistério superior e dos funcionários 

técnico-administrativos com a instituição são regidas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho. Entendem-se como atividades de magistério superior, aquelas que são adequadas 

ao sistema indissociável do ensino, pesquisa e extensão e, que sejam exercidas na 

FACISA, com o objetivo de ampliar e transmitir o saber. São também consideradas como 

atividades de magistério, aquelas inerentes à administração escolar e universitária, 

privativas dos docentes de educação superior. 
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O Corpo Docente de cada curso é constituído pelo pessoal que nele exerce 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e integrado ao Quadro de Pessoal da FACISA. A 

carreira do docente é composta pela organização e a disposição da categoria no exercício 

permanente do Quadro de Pessoal.  A progressão de uma referência para a outra 

imediatamente superior, é dada em função de critérios e da comprovação da titulação 

acadêmica, progressivamente maior, e dos méritos decorrentes de atividades de 

administração, ensino, pesquisa e extensão e da produção científica, artística e cultural 

desenvolvidas na FACISA. 

O corpo docente do curso de Enfermagem da FACISA encontra-se abaixo 

distribuído por professores por semestre e componente curricular: 

 

 

Quadro 4. Distribuição Dos Docentes De Enfermagem 

 

1º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Enfermagem, Saúde e Sociedade  60 Fabiana Angênica Especialista 

Contexto Histórico e Social da 

Enfermagem  

40 Katiúscia Galavoti Especialista 

Bioética, Ética e Legislação  40 Ivanilda Salomão Especialista 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais  40 Rogéria da Silva Especialista 

Filosofia Geral  40 Jackson Cordeiro Especialista 

Vigilância em Saúde, Cultura e 

Sociedade  

60 Ivanilda Salomão Especialista 

Comunicação Oral e Escrita  40 Alfredo Góes Villas-

Bóas 

Especialista 

Metodologia do Trabalho Científico 40 Marcelle Vidal Mestre 
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2º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Fisiologia Humana  60 Aline Leão Mestre 

Biologia Molecular e Celular  40 Fátima Queiroz Doutora 

Antropologia  40 Jackson Cordeiro Especialista 

Histologia  40 Marcelle Vidal Mestre 

Bioquímica  40 Uillians Volkart Mestre 

Anatomia Humana  60 Aline Leão Especialista 

Biofísica  40 Maiana Azevedo Especialista 

 

3º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Fundamentos de Enfermagem para o 

Cuidar  

180 Katiuscia Galavotti 

Macete 

Especialista 

Imunologia Básica  40 Uilians Volkart Mestre 

Farmacologia I  40 Rafael Linhares Especialista 

Parasitologia Humana  60 Uilians Volkart Mestre 

Patologia Geral  60 Maiana Azevedo Especialista 

 

4º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Fundamentos de Enfermagem em 

Saúde Coletiva e Políticas de Saúde  

180 Ana Cristina Moreau de 

Almeida Soares  

Especialista 

Nutrição Humana, Dietética e Saúde  40 Maiana Souza Azevedo Especialista 

Educação Ambiental, Trabalho e 

Saúde  

60 Alessandra Carvalho Doutora 

Microbiologia  60 Marcele Vidal Especialista 

Farmacologia II  40 Rafael Linhares Especialista 

Optativa I  40 -- -- 
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5º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e o Contexto Hospitalar  

60 Rafael Linhares Especialista 

Estatística, Enfermagem e Saúde  60 Gustavo Souza de Melo Mestre 

Psicologia Aplicada à Saúde  40 Elaine Matos de Sá Especialista 

Enfermagem na Atenção na Saúde da 

Família  

60 Maiana Souza Azevedo Especialista 

Informática Aplicada à Saúde  60 Ana Cristina Moreau de 

Almeida Soares 

Especialista 

Epidemiologia, Prevenção e Controle 

de Infecções  

80 Uillians Volkart de 

Oliveira 

Mestre 

Optativa II  40 -- -- 

 

6º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Cuidado Integral de Enfermagem na 

Saúde da Mulher  

140 Ana Cristina Moreau de 

Almeida Soares 

Especialista 

Cuidado de Enfermagem na Saúde da 

Criança e do Adolescente  

140 Katiuscia Galavotti 

Macete 

Especialista 

Cuidado de Enfermagem na Saúde do 

Adulto  

100 Rafael Linhares Especialista 

 

 

 

7º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Cuidado de Enfermagem na Atenção à 

Saúde Mental  

100 Ivanilda Rodrigues 

Salomão 

Especialista 

Enfermagem na Atenção à Saúde do 

Idoso  

100 Alessandra Carvalho Mestre 

Cuidado de Enfermagem em Urgência 

e Emergência  

140 Rafael Linhares Especialista 

Enfermagem em Centro Cirúrgico e 

CME  

60 Ana Cristina Moreau de 

Almeida Soares 

Especialista 
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8º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Planejamento, Gestão de Sistemas e 

Serviços de Saúde  

140 Maiana Souza Azevedo Especialista 

Educação Permanente em Saúde  60 Ivanilda Rodrigues 

Salomão 

Especialista 

Enfermagem e Saúde do Trabalhador  60 Ana Cristina Moreau de 

Almeida Soares 

Especialista 

Enfermagem e Saúde da População 

Quilombola e Indígena  

60 Katiuscia Galavotti 

Macete 

Especialista 

Optativa III  40 -- -- 

 

9º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Estágio Curricular Supervisionado I  400 Fabiana Pereira da 

Costa Angênica  

Especialista 

TCC I  40 Fátima Queiroz Alves Doutora 

 

10º SEMESTRE 

Disciplina Carga Horária Professor Titulação 

Estágio Curricular Supervisionado II  400 Fabiana Pereira da 

Costa Angênica 

Especialista 

TCC II  40 Fátima Queiroz Alves Doutora 

 

 

 

5.4 Pesquisa/Extensão Acadêmica 

 

 

A pesquisa e a extensão são incentivadas em todos os momentos do Curso de 

Enfermagem, seja no ensino, na prática das oficinas e no estágio supervisionado, nas 

atividades complementares e nos projetos. 

A pesquisa e a extensão são ações pedagógicas fundamentais à prática da formação 

profissional, onde o aluno aplica os conhecimentos científicos adquiridos durante o curso. 

A produção científica também será incentivada, através da publicação de trabalhos e 

artigos nos Anais das Semanas Universitárias, dos Fóruns Jurídicos Sociais (em parceria 

com o Curso de Direito) e em revista periódica a ser implantada pela FACISA. 



107 

 

Foi criado o Núcleo de Pesquisa e Extensão coordenado por um docente, tendo a 

participação de outros docentes e os alunos, com o objetivo de desenvolver a iniciação 

científica e projetos de extensão voltados para a comunidade local e regional. 

As atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas ao longo do curso estão 

descritas abaixo: 

 

 

Quadro 5. Distribuição Dos Projetos De Pesquisa E Extensão. 

 

PROJETOS/ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

ECO-FACISA: Educação Ambiental, Preservação e Sustentabilidade 

Projeto de Extensão Grávida Feliz – A educação em saúde como parte do princípio 

Integralidade na assistência de Pré-natal. 

Projeto de Extensão Caminho na Roça – Valorizando o princípio da Equidade, para as 

necessidades das famílias da zona rural. 

Projeto de Extensão Saúde no Trânsito: para prevenção de acidentes no trânsito 

Projeto de Extensão Saúde nas empresas – Valorizando a Acessibilidade aos serviços 

de vacinação 

Grupo de Estudo e Pesquisa Violência, Saúde e Sociedade 

 

 

6. INFRAESTRUTURA 

 

A IES disponibiliza de 26 (vinte e seis) salas de aulas, salas para a Coordenação do 

Curso, Secretaria de Apoio e o Laboratório de Informática, além da sala dos Professores, 

Secretaria Acadêmica e outras dependências.  Além disto, são oferecidas as instalações 

gerais da IES que também são utilizadas pelos alunos dos outros cursos de graduação 

(auditório, biblioteca, sanitários: feminino e masculino, cantina, etc.). 

A FACISA tem sede própria e dotada de toda infra-estruturar necessária para o 

funcionamento dos cursos, com as dependências e serventias necessárias. A área da sede é 

totalmente urbanizada e está localizada em região de fácil acesso. Em números consolidados, 

a IES apresenta os seguintes dados físicos:  

 Área total (terreno): 13.000 m2  
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 Área construída: 5.625 m2 

 

QUADRO 5. Distribuição da área construída da FACISA. 

 

Área construída 5.625m2 

26 salas de aula 65 m2 

01 Auditório 55 m2 

02 laboratórios 80 m2 

04 salas de coordenação 13,7 m2 

02 salas de Direção 12 m2 

01 Biblioteca 193 m2 

08 Sanitários 27 m2 

01 Quadra Poliesportiva 2.450 m2 

01 Núcleo de Práticas Jurídicas 80 m2 

01 Ambulatório Escola de Enfermagem 80 m2 

Estacionamento 6.900 m2 

 

 

As instalações do campus são modernas e bem edificadas, composta de salas de 

aula, auditório, laboratórios para aulas práticas e experimentais Núcleo de Práticas 

Jurídicas, Empresa Junior, Núcleo de Enfermagem, Biblioteca, Estacionamento, Área de 

Convivência e Quadra Poliesportiva Coberta.  

Existem salas individualizadas para todos os setores administrativos, como 

diretorias, coordenações, secretaria acadêmica, tecnologia da informação, assessoria de 

comunicação, além dos setores financeiro, contábil, compras, conservação e 

almoxarifado em adequadas dimensões. 

 

 

6.1. Laboratórios  

 

A FACISA possui laboratórios para as atividades práticas, montados em 

conformidade com a necessidade e peculiaridade de cada disciplina. A especificação 

do espaço físico dos laboratórios em m2 é apresentada no QUADRO 6.  
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Quadro 6. Distribuição Do Espaço Físico Dos Laboratórios Por M
2
.  

 

Espaço Físico dos Laboratórios M2 

Laboratório I (Anatomia Humana / 

Fisiologia / biologia celular / genética / 

embriologia) 

40 m2 

Laboratório II (Microbiologia / Imunologia 

/ Parasitologia / Bioqúimica / Histologia / 

Microscopia) 

30 m2 

Laboratório III (Informática) 80 m2 

Lab IV (DIREITO) 80 m2 

 

 

Os Laboratórios de Informática tem por função integrar o acadêmico com a 

tecnologia e oferecer suporte para que ele possa estar em contato com o que há de mais 

moderno em sua área. A FACISA/CESESB dispõe de dois laboratórios, sendo um 

destinado também para as aulas que necessitam de recursos tecnológicos, e outro exclusivo 

para o acesso e uso dos acadêmicos. Contam com 26 computadores - todos Celeron D, 

512Mb de Memória, HD de 160Gb, Monitor 17” LCD Widescreen, Gravador de DVD, 

Leitor de Cartões de Memória e Teclado Multimídia; e ainda TV, quadro branco para aulas 

e acesso à Internet de alta velocidade, elém de serem instalados em salas climatizadas com 

ar-condicionado. 

Oferece, ainda, em sua área de convivência e na biblioteca, uma ampla e 

livre cobertura de acesso à internet, por meio dos aparelhos de conexão sem fio, 

utilizados por proprietários de computadores portáteis pessoais. 

 

 

6.1.1 Laboratórios de ensino 

 

Dentro da política institucional de atualização e adequação dos ambientes especiais 

e infra-estruturais que atendem aos cursos das FACISA, a Mantenedora tem se pautado em 

oferecer aos alunos espaços específicos que colabore com a melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, oportunizando o contato direto com a prática e a vivência das 

atividades profissionais futuras. A grade curricular do Curso de Enfermagem possibilita 
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um contato bastante intenso com a prática laboratorial, de vital importância ao futuro 

Enfermeiro. Esforços cada vez maiores têm sido feitos para reduzir o tempo utilizado pelo 

aluno em aulas expositivas aumentando a oferta de aula e atividades mais participativas 

que privilegiem a aprendizagem e autoaprendizagem dos estudantes.  

Desse modo, o Curso de Graduação em Enfermagem da FACISA disponibiliza, 

além das salas de aula, os seguintes laboratórios de ensino: Laboratório de Anatomia 

Humana/Fisiologia/ biologia celular/genética/embriologia, que compõe-se de duas salas 

para as práticas de Anatomia Humana, conforme descrito: Sala de dissecção e estudo; Sala 

de preparo e acondicionamento das peças anatômicas; Laboratório de Bioquímica/ 

Microbiologia/Imunologia; Laboratório de Histologia/Microscopia/Patologia/Parasitologia; 

Laboratório de Procedimentos de Enfermagem, ambiente próprio para a realização de 

técnicas direcionadas ao cuidado do paciente/cliente e o preparo adequado do aluno nesse 

primeiro contato com procedimentos e técnicas de enfermagem fundamentais para seu 

desempenho em componentes curriculares do curso e, no futuro, em sua vida profissional; 

Laboratórios de Informática.  

 

 

 LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA / FISIOLOGIA / BIOLOGIA 

CELULAR / GENÉTICA / EMBRIOLOGIA 

 

 Este laboratório atende aos componentes curriculares de: Anatomia Humana, 

Fisiologia Humana, Biologia Molecular e Celular.  

 

Equipamentos: 

Quantidade Material 

01 Esqueleto Completo 

01 Crânio com cérebro dv4 

01 Ouvido esquerdo 10 

01 Coração modelo duas partes 

01 Olho F10 

01 Fígado K25 

01 Estomago, duodeno e pâncreas 
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01 Articulação do cúbito 

01 Articulação do joelho 

01 Articulação do ombro 

01 Articulação do quadril 

01 Boneco de músculo 

01 Sistema renal 

01 Sistema nervoso 

01 Reprodutor masculino 

01 Reprodutor feminino 

01 Sistema digestório 

01 Coração 

01 Torso 

02 Escápula 

02 Clavícula 

02 Costela 

02 Fêmur 

02 Tíbia 

02 Fíbula 

02 Úmero 

03 Cadáveres 

01 Banho Maria 

01 Estufa para esterilização e secagem 

01 Balança Analítica Eletrônica 

01 Millipore Milli-Q 

01 Lavador de pipeta 

01 Microcentrífuga 

02 Micropipeta 0,5 - 10µl 

01 PH-metro 

01 Agitador de tubos 

01 Banho Térmico 

01 Agitador magnético 

01 Lupa 
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01 Autoclave 

01 Microscópio 

02 Cubas 

 

 

 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA/IMUNOLOGIA/ 

PARASITOLOGIA/BIOQÚIMICA/HISTOLOGIA/MICROSCOPIA 

 

Este laboratório atende aos componentes curriculares de: Parasitologia Humana, 

Patologia Geral, Imunologia Básica, Histologia, Bioquímica, Biofísica e Microbiologia.  

 

Equipamentos: 

Quantidade Material 

01 Fluxo laminar 

01 Fogão  

01 Estufa para cultura bacteriológica 

01 Estufa para esterilização e secagem 

01 Banho Maria 

02 Microscópios 

01 Câmara de fluxo laminar 

01 Espectrofotômetro 

01 Balança analítica 

01 Balanças eletrônica de precisão 

01 Centrífuga para 16 tubos 

01 Destilador de água 

01 Deionizador 

01 Banho-maria 

01 Chapa aquecedora 

02 Agitadores 

01 Geladeira 

01 Estufa 

01  Forno mufla 1200 graus 
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01  Lupa 

02 Lavadores de pipetas 

01 Peagâmetro 

01 Lupa com zoom 

10  Microscópios tri-ocular 

15  Microscópios monocular 

01 Televisor 29” 

01 Computador 

01 Adaptador VGA para Vídeo 

01 Projetor de Lâminas 

 

 

Vidrarias: 

Becker, Erlenmeyer, Provetas, Bastão de Vidro, Cadinho, Pipetas, Placas de Perer, Caixas 

de Laminas / Coleções de Histologia, etc. 

 

 

Os laboratórios/ambientes possuem equipamentos de biossegurança, compatíveis 

com suas finalidades de utilização e adequados à demanda de usuários, tais como: EPI 

(equipamentos de proteção individual); EPC (equipamentos de proteção coletiva); 

Equipamentos de proteção contra acidentes: ventiladores, exaustores, capelas, extintores de 

incêndio, emblemas educativos de segurança e elementos de proteção de rede elétrica; 

Além de outras proteções, de acordo com a necessidade de cada laboratório. Os trabalhos 

nos laboratórios buscando integrar a teoria com a prática. Priorizam-se as atividades em 

pequenos grupos, para que todos possam produzir conhecimento em conjunto e de uma 

forma mais eficaz, o que possibilita aos alunos o manuseio dos equipamentos existentes.  

A proposta para o desenvolvimento de cada atividade é embasada na técnica do 

problema. Deve-se, portanto, estabelecer uma relação entre os conceitos teóricos e 

metodológicos para a sua prática profissional. São realizados trabalhos específicos com 

temas relacionados a problemas reais. A avaliação e o controle do processo ensino-

aprendizagem se da a cada aula prática com elaboração de relatórios. As aulas práticas 

oferecem a possibilidade de rever técnicas e procedimentos, assim como de adquirir maior 

habilidade em laboratório, antes de aplicá-los no cuidado ao paciente/cliente em campo, 
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além de atenuar o impacto psicológico sofrido pelo aluno, quando orientado a executar 

técnicas invasivas pela primeira vez, minimizando suas dificuldades iniciais. 

 

 

6.1.2. Laboratórios de habilidades 

 

Com o intuito de aprimorar a qualidade do ensino aprendizado dos acadêmicos do 

curso de graduação em Enfermagem e identificando as necessidades da população de 

Itamaraju em relação à saúde, a FACISA implantou o Ambulatório Escola, que conta com 

a parceria da Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Itamaraju/BA. O 

Ambulatório Escola funciona como campo de estágio voluntário para os alunos dos cursos 

de graduação em Enfermagem e Serviço Social, através do atendimento de Enfermagem, 

Médico, Assistência Social e Psicológico, agregando valores no conhecimento prático dos 

alunos e também no atendimento aos nossos pacientes/clientes. Visando o atendimento à 

Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde do Homem e Saúde do 

Idoso, o ambulatório dispõe de triagem, sala de espera, consultório para consulta médica, 

consultórios para Preventivo, Planejamento Familiar, Puericultura, HiperDia e sala de 

Curativos.  

O Ambulatório Escola presta os seguintes serviços à população: Curativos; 

Consultas do Hiperdia; Planejamento Familiar; Pré Natal; Preventivo; Puericultura; 

Consulta Médica; Psicológica; Assistência Social. O atendimento prestado pela equipe 

multiprofissional do Ambulatório Escola é pautado no compromisso com a qualidade e no 

atendimento rápido e eficiente aos usuários do serviço. Esses atendimentos são agendados 

durante a semana por uma estagiária remunerada do curso de Enfermagem, e as consultas à 

população acontecem nas terças e quintas-feiras das 14 às 18 horas.  

O Ambulatório Escola da FACISA tem como objetivos: Promover a saúde e 

prevenir doenças e agravos à saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde da Mulher, 

Saúde do Homem e Saúde do Idoso; Acompanhar e tratar pacientes portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes; Acompanhar e tratar pacientes portadores de 

feridas; Disponibilizar atendimento Psicológico, em parceria com o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAP), para atendimento às demandas trazidas por alunos, pelos 

funcionários da FACISA e comunidade externa.  
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No que se refere ao atendimento do corpo discente, destacamos que o NAP foca a 

sua atenção na saúde emocional dos alunos, promovendo a melhoria no seu bem-estar e, 

consequentemente, nos seus estudos; Identificação das necessidades dos pacientes no 

campo social e verificação das reais condições de vida dos pacientes em tratamento a fim 

de prestar assistência, orientações e encaminhamentos; Possibilitar o aprimoramento 

teórico-prático de discentes dos cursos de Enfermagem e Serviço Social da FACISA; 

Orientar os acadêmicos da instituição na elaboração de projetos de pesquisa e extensão. 

 

 

Quadro 7. Distribuição De Material Permanente E Insumos 

 

             Descrição do item Quantidade Nº Patrimônio 

Cadeira Giratória 02( duas) 002077 

Cadeira Giratória  1304/002088 

Mesa Pequena 03(três) 1103/002239 

Mesa Pequena  0727/002209 

Mesa Pequena  0688/000515 

Cadeira  preta estofada 13(treze) 002193 

Cadeira  preta estofada  002166 

Cadeira  preta estofada  002198 

Cadeira  preta estofada  002195 

Cadeira  preta estofada  002191 

Cadeira  preta estofada  002078 

Cadeira  preta estofada  002188 

Cadeira  preta estofada  002206 

Cadeira  preta estofada  002158 

Cadeira  preta estofada  002208 

Cadeira  preta estofada  002207 

Cadeira  preta estofada  002189 

Cadeira  preta estofada  002088 

Armário com vidro 01(um) 002222 

Balança Antropométrica 01 (uma) 1091 
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Suporte de soro 03 (três) 002213 

Suporte de soro  1005 

Suporte de soro  002235 

Escadinha 02(duas) 002212 

Escadinha  002230 

Maca 01 (uma) 002214 

Biombo  01 (um) 002236 

Carrinho de curativo 01(um) 002217 

Maca com perneira 01 (uma) 0237 

Armário de aço 02 dois) 002226/0189 

Armário de aço  002233/0213 

Arquivo de aço 02(dois) 002232/1374 

Arquivo de aço  002886/0375 

Mural 01 (um) 002221 

Auto clave 01 (um) 002234 

Régua antropométrica 01 (um) 002228 

Cadeira com braço 21(vinte uma) 001009 

Cadeira com braço  001006 

Cadeira com braço  001008 

Cadeira com braço  000985 

Cadeira com braço  000791 

Cadeira com braço  000980 

Cadeira com braço  001466 

Cadeira com braço  000988 

Cadeira com braço  000749 

Cadeira com braço  001478 

Cadeira com braço  000973 

Cadeira com braço  000932 

Cadeira com braço  001005 

Cadeira com braço  000976 

Cadeira com braço  001234 

Cadeira com braço  001482 
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Cadeira com braço  002198 

Cadeira com braço  002191 

Cadeira com braço  002078 

Cadeira com braço  002188 

Cadeira com braço  0254 

Ar condicionado 02 (dois) 002216 

Ar condicionado  002205 

Retroprojetor 01 (um) 002235/1064 

Hamper 01 (um) 002238 

Quadro branco 01(um) 002204 

Mesa com gavetas 02 (duas) 002202 

Mesa com gavetas 02 (duas) 1237 

Cama hospitalar 01 (uma) 1004 

Nebulizador 02 (dois) 002241 

Nebulizador   

Monitor Computador 01 (um) 0088 

Estabilizador  01 (um) 0076 

CPU 01 (um) 0394 

Teclado 01 (um) 002893 

Foco 01 (um)  

Almotolia escura 04 (quatro)  

Almotolia transparente 03 (três)  

Óculos de proteção 01 (um)  

Bacia inox 05 (cinco)  

Cuba rim inox 01 (uma)  

Bandeja inox  01 (uma)  

Balde inox  02 (dois)  

Lixeira inox 01 (uma)  

Termômetro 03 (três)  

Kit especulo G 44  

Kit especulo P 37   

Especulo G 09 (nove)  
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Especulo P 89   

Especulo M 65   

Potinho p/preventivo 101  

Borracha tipo garrote 02 pacotes  

Atadura 56 unidades  

Luva estéril 7,5 14 pares  

Lâmina para preventivo 05 caixas  

Fita de esterilização 05 unidades  

Abaixador de língua 04 pacotes  

Espátula de Ayres 03 pacotes  

Soro Fisiológico 500ml 17 frascos   

Cateter tipo óculos 07 unidades  

Sonda gástrica 10 01 unidade  

Scalp 19, 20,21 33,03,04  

Luva de procedimento P 06 caixas  

Luva de procedimento M 02 caixas  

Alcool 99,3º 14 frascos  

Alcool 70º 07 frascos  

PVPI Tópico 06 frascos  

Algodão  12 pacotes  

Esfigmomanometro 03 unidades  

Estetoscópio 05 unidades  

Lençol 06 unidades  

Lençol impermeável 01 unidade  

Pinça grande antissepsia 03 unidades  

Tentacânula 02 unidades  

Cabo de bisturi nº39 01 unidade  

Tesoura  01 unidade  

Pinça Kelly curta dente de rato 03 unidades  

Pinça mosquito reta 02 unidades  

Pinça Kelly ETA dente de rato 05 unidades  

Pinça Kelly reta simples 03 unidades  
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Toalha de banho 02 unidades  

Colcha 01 unidade  

Blusa 01 unidade   

Short 01 unidade  

Sonda NSG  nº8 04 unidades  

Sonda NSG nº 18 24 unidades  

Sonda NSG nº 14 04 unidades  

Sonda Gástrica nº 06 03 unidades  

Sonda Gástrica nº 16 05 unidades  

Sonda Gástrica  nº18 05 unidades  

Sonda Gástrica nº 20 06 unidades  

Sonda Gástrica nº 12 04 unidades  

Bolsa coletora de urina 05 unidades  

 

 

 

6.2. Salas de Aula  

 

As salas para aulas teóricas são climatizadas e possuem iluminação adequada, 

janelas amplas e acortinadas. São dotadas de cadeiras universitárias e existem conjuntos 

de mesa e cadeira destinados exclusivamente ao professor.  

Além do quadro branco, parte das salas são equipadas com datashow, telas de 

projeção e aparelhagem de sonorização e acesso à internet, as que não oferecem datashow e 

aparelhagem de sonorização existe uma disponibilidade para agendamento prévio, 

oferecendo tecnologia adequada aos alunos e professores.  

Os laboratórios e o auditório também são climatizados equipados com quadros 

Brancos, equipamentos de projeção e sonorização, possibilitando sua utilização com 

cenários de ensino. 
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6.3. Sala de Professores 

 

Os professores possuem à disposição uma sala iluminada e mobiliada, equipada     

com  Microcomputadores e impressoras, para uso exclusivo dos docentes. Esta sala 

comporta também escaninhos individuais, para guarda de matérias pessoais. O espaço 

conta, ainda, com ampla e livre cobertura de acesso à internet, através dos aparelhos de 

conexão sem fio, os chamados Roteador sem fio, para utilização por meio dos laptop 

pessoais. A área de convivência existente entre os prédios abriga uma lanchonete e 

jardins     com mesas e cadeiras, dispostos em um espaço com ampla e livre cobertura 

de acesso à internet, por meio dos aparelhos de conexão sem fio. 

 

 

6.4 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI 

 

A FACISA disponibiliza gabinetes de trabalho para o seu quadro de professores em 

tempo integral, valorizando a produção e a dedicação do profissional na sua área de 

atuação acadêmica.  

 

 

6.5 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

 

A coordenação de curso ocupa uma área de aproximadamente 15m². O espaço é 

dotado de sistema de refrigeração e iluminação adequada para a área de trabalho, a 

coordenadora com estação com equipamento de informática individual, impressora e área 

de armazenagem. A recepção e encaminhamento dos alunos são feitas pela secretária, com 

acesso a computadores e ramais para atendimento telefônico. 

 

 

6.6. Equipamentos de Segurança e Atendimento aos Portadores de Necessidades 

Especiais 

 

As instalações físicas da FACISA estão dotadas de equipamentos para o combate 

de incêndios (extintores), e de normas de segurança. Como a Construção da IES é 
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pavilhonar térrea, os portadores de necessidades especiais têm pleno acesso às suas 

dependências. 

 

 

6.7 Biblioteca 

 

A Biblioteca é um espaço onde são salvaguardados e disseminado as informações, 

tem como principal objetivo fornecer um bom conteúdo informacional e uma estrutura de 

qualidade para a comunidade acadêmica. A figura do bibliotecário é muito importante para 

o desenvolvimento, organização e construção de um sistema de biblioteca multidisciplinar, 

pois ele deve está atento as mudança para oferecer sempre o melhor para seus usuários. 

A FACISA dispõe de uma biblioteca, que foi criada com o objetivo de atender e 

suprir as necessidades informacionais dos seus usuários internos e externos, 

disponibilizando conteúdo, com eficiência, através da seleção, armazenamento, 

recuperação e divulgação da bibliografia, dando apoio ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

6.7.1. Formas de atualização e expansão do acervo  

 

A FACISA apresenta, em seu orçamento anual, uma reserva técnica 

semestral destinada à aquisição de títulos - incluídas as assinaturas de periódicos 

especializados e outras publicações. Essas aquisições são efetuadas atendendo as 

recomendações dos professores de cada disciplina, tendo como base a sustentação 

curricular de seus cursos. Essa importância cobre também recursos de interligação tele-

informatizada e tudo que caracterize um moderno e eficiente processo informativo 

disponível para os seus usuários.  

Os recursos para expansão encontram-se identificados no planejamento 

econômico-financeiro encaminhado junto a este Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Está sendo elaborado o Plano de Expansão e Atualização do Acervo 

(PEAA), onde serão definidas as políticas que norteiam sua evolução. 
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6.7.2. Perfil da equipe técnico-administrativa  

 

A entidade conta como já citado anteriormente, com bibliotecário legalmente 

habilitado para o exercício da chefia técnica da Biblioteca sendo responsável pela 

organização do setor, com as suas várias seções de atendimento e elaboração técnica. Da 

mesma forma, cabe à auxiliar de biblioteca, em suas funções de direção e orientação 

qualificadas, identificar a composição do acervo bibliográfico e sua expansão, a partir 

dos planos de ensino das disciplinas, com os títulos e volumes suficientes para oferecer 

aos alunos condições plenas de sustentação aos estudos, segundo as indicações docentes e 

supervisionar a aquisição de acervo referencial básico e o estabelecimento dos convênios 

viáveis, no campo dos estudos ofertados pela FACISA. A Biblioteca funciona em horário 

integral e ininterrupto das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 7h às 11h.  

 

 

6.7.3. Nível de informatização da biblioteca  

 

Todo o sistema de consulta, empréstimo e catalogação do acervo da Biblioteca 

da FACISA encontra-se informatizado a partir do Sistema SOPHIA, desde a circulação 

(empréstimo, devolução, reservas), incluindo a catalogação e controle de registros de todos 

os tipos de materiais que compõem o acervo.  A consulta ao catálogo da Biblioteca é 

disponibilizada em seus terminais. A partir do sistema adotado, é possível controlar todo 

o fluxo de serviços e o acervo.  

O Sistema tem por finalidade armazenar e processar informações de 

documentos e materiais bibliográficos. Nesse sentido, auxilia usuários e profissionais 

da área quanto à verificação de obras que tratam de algum assunto específico, 

catalogação e classificação de obras e impressão de etiquetas. Possibilita, ainda, a 

impressão de diversos relatórios para suporte e auxílio a usuários. O módulo empréstimo 

permite ao responsável pela Biblioteca controlar o fluxo desta rotina, saber quantos 

livros foram emprestados e a previsão de devolução, controlando ainda os usuários que 

possam ficar em débito com a Biblioteca.  

Os equipamentos de informática também são disponibilizados aos alunos no 

Laboratório de Informática, que funciona como extensão da Biblioteca, onde os 

discentes realizam pesquisas e trabalhos acadêmicos através da internet.  
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6.7.4. Tipo de catalogação, classificação e indexação  

 

A catalogação do acervo é descritiva, feita de acordo com as normas da ACR2, 

que emite regras internacionais para padronização de bibliotecas.  

A classificação utilizada é a CDD (Sistema de Classificação Decimal de Dewy), 

que é um esquema de classificação uniformizado e normatizado, amplamente usado 

nacional e internacionalmente.  

A indexação, tanto de livros como de periódicos, atende a um sistema próprio, 

de acordo com o usuário e sua maior facilidade de consultá-la. Os sumários dos 

periódicos encontram-se disponíveis na base de consulta. Os termos para indexação de 

livros também utilizam sistema próprio da Biblioteca.  

 

 

 

6.7.5. Condições de acesso ao material bibliográfico  

 

O acesso ao acervo é livre a toda a comunidade. A Biblioteca funciona com sistema 

de empréstimos domiciliares e consultas in loco. Está aberta, em todos os seus 

setores e potencialidades, prioritariamente, aos alunos, professores e pessoal técnico-

administrativo, podendo ser utilizada, dentro das suas possibilidades de atendimento, pela 

comunidade.  

 

 

 

6.7.6. Formas de empréstimos  

 

Domiciliar normal - empréstimos em dias corridos, que variam conforme a 

categoria do usuário. Alunos, 05 dias úteis; professores, 15 dias úteis e funcionários, 15 

dias. Este tipo de empréstimo pode ser renovado até 3 vezes se o livro não possuir reserva.  

Domiciliar reduzido - tipo de empréstimo efetuado pelo período de 2 dias. Há 

possibilidade de até duas renovações, caso não haja reserva.  

Sala de aula - empréstimo pelo período de 2 horas. Há a possibilidade de 

apenas uma renovação, caso não haja reserva. A partir de 17h30, os materiais que 

estiverem reservados para overnight terão seu período de empréstimo reduzido, para que 

às 19h30 o livro esteja disponível ao aluno da reserva.  
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Overnight - liberado a partir das 19h30 de segunda a quinta-feira, ou até o 

penúltimo dia útil antes de feriados em que não haja interrupção das atividades da 

Biblioteca por mais de um dia. A devolução deve ser efetuada no próximo dia útil até as 

10h.  O atraso na devolução está sujeito a multa e suspensão automática.  

Final de semana - empréstimo liberado a partir das 19h30 às sextas-feiras, ou 

sábado até as 10h, sendo que, se o aluno da reserva não levar o material até este 

horário, o livro ficará disponível para qualquer outro usuário. Em caso de feriado ou 

recesso que antecede finais de semana, os livros serão liberados a partir das 18h do 

último dia útil antes do feriado ou recesso. A devolução ficará marcada para o próximo 

dia útil, até as10h.  

Todos os usuários têm direito de fazer reserva de publicação que já esteja 

emprestada, bastando para isto solicitar o serviço no balcão de atendimento. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem é um documento que deve nortear 

as suas condições de oferta. Portanto faz-se necessário a conscientização de que este é um 

documento que deve ter natureza orgânica e dinâmica, comprometido com a atualização 

contínua, respeitando os princípios de valor, da ética e da cidadania, do aprimoramento das 

pessoas, da formação de valores, de responsabilidade social, dentre outros. 

 O PPC busca definir uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito e um compromisso definido coletivamente. Por essa razão, todo projeto 

Pedagógico de Curso é, também, um projeto político, uma vez que está intimamente 

articulado ao compromisso sócio-político com os interesses coletivos da sociedade como 

um todo. Isso se compreende à medida que se observa que o Projeto Pedagógico do Curso 

firma um compromisso da Instituição com a formação do cidadão para a sociedade. 

 Considerando o exposto acima, esse é um documento que deve ser percebido como 

um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas do curso, na busca de 

alternativas viáveis á efetivação de sua intencionalidade. Dessa forma poderá oferecer 

condições de qualidade em todo o processo. 

 Nesta perspectiva, considerando que a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de 

Enfermagem foi concluído, o momento agora é de preparação para os novos rumos do 
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Curso. Sabe-se que novos desafios virão. Toda a comunidade acadêmica está na 

expectativa do reconhecimento, no próximo ano, o que nos tornará mais fortes e nos dará 

maiores oportunidades de crescer e consolidar no mercado educacional. 

Este Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem foi elaborado e revisado ao 

longo do ano de 2009, 2013 e 2014, pela Coordenação do Curso, Componentes do NDE e 

da Direção Geral, com finalidade de proporcionar aos alunos da FACISA, um curso com 

visão ampla buscando trabalhar de maneira interdisciplinar proporcionando um extenso 

conhecimento de maneira generalista e humanista com intuito de formar novos 

profissionais para as demandas e expectativas de desenvolvimento do Município de 

Itamaraju e extremo Sul da Bahia. 

É através deste documento o qual é um instrumento de trabalho reflexivo que será 

sempre avaliado com a finalidade de possibilitar atualizações contínuas, modificações 

viáveis que sejam necessárias e importantes para o ensino em consonância com o 

aprendizado dos alunos, objetivando a formação de competentes profissionais aptos a 

exercerem suas futuras atividades da profissão. 
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